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 شكر وعرفان 

 

أرید من خالل ھذه العبارات أن أوّجھ شكري الخاص للدكتور فرحات        

  . معمري الذي قبل دون تردد اإلشراف على ھذه الرسالة رغم انشغاالتھ

ئیس قسم الترجمة الدكتورعّمارویس الذي  بذل كما أوجھ شكري إلى ر      

  .جھدا في تسییر الدفعة

 والترجمتین عبد العزیز الذي أمّدني بالمدونة أكتي وأوجھ شكري لألستاذ    

دون أن أنسى  واألجانب الذین قاموا بتأطیر الدفعة وإلى كّل األساتذة الجزائریین

   . زمالء الدراسة خاصة ھاجر وأمینة

ساھم في إیجاد ھذا العمل المتواضع الذي أتمنى أن یساھم في  منو إلى كل 

  . إثراء مكتباتنا

  

  مریم یحي عیسى

  

  

  



  

  

  

  

  

  المقدمــــــــــــــــة



المقدمة----------------------------------------------------------------------------------- الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  :دمةمقال

، فما أن تفرق البشر، شعوبًا وقبائل، اللغویة لدى البشر ُتعتبر ظاھرة الترجمة ولید شرعي للظاھرة           

لفھم اآلخرین والتعایش معھم وتطورت لدیھم الظاھرة اللغویة ألسنًا مختلفة حتى برزت الحاجة إلى الترجمة 

  . ھي التواصل بین الثقافاتوأصبحت بذلك جواب فرید لتلبیة حاجة إنسانیة أساسیة و

 لترجمة كانت ومازالت مصدرا فریدا للمعلومات والحكمة بالنسبة لإلنسان فإّنھا مازالت ُتعتبروبالرغم من أّن ا

فھي حقا لمھمة مرعبة إذ یقوم المترجم في محاولة بطولیة بقلع . طبیعي یكتنفھ التناقض والغموض غیر نشاطا

یجد المترجم نفسھ أمام  وخالل ھذه العملیّة. ھ في محیط لغوي وثقافي غریبنص من محیطھ الطبیعي لیعید زرع

) texte source(عقبات لغویة وثقافیة جّمة یجب أن یذللھا حتى یتمكن من إیجاد توازن بین النص المصدر 

  . دون أن یلحق إجحافا باألول أو بالثاني ) texte cible(والنص الھدف 

النصوص نصوص األدبیة خاصة الشعریة منھا التي تعتبر من أصعب دیھ لنقل الوتتعقد مھمة المترجم عند تص

صوصیاتھا ولّما كانت لكل لغة خ.  لما تحملھ من أبعاد شكلیة جمالیة باإلضافة إلى المعنىوذلك على اإلطالق 

ترجمة الحرفیة الإّما أن یسلك نھج : خاصة بھا، یجد المترجم نفسھ أمام حلینالتعبیریة ال ھااألسلوبیة ووسائل

)Traduction littérale(  بغیة المحافظة على شكل ومعنى النص المصدر ومن ثّم تقدیم نص ھجین غریب

الترجمة بتصرف اآلخر وھو وإّما أن یعتمد الخیار . عن اللغة والثقافة المستقبلة وتقدیمھ لقارئ قد ال یتقبلھ

)Traduction Adaptation( ة أسلوب وأفكار النص المصدر بما یتماشى مع التي یقوم فیھا بإعادة صیاغ

  . اللغة والثقافة المستقبلة لكي یضمن مقروئیة النص المترجم 

صة تفضي بنا إلى طرح اه االزدواجیة في التعامل مع ترجمة النصوص األدبیة بصفة خبأّن ھذ االعترافویجب 

  : اإلشكالیة التالیة

  

  

____________________________________________________________  
  نموذجا" الدروب الوعرة"روایة 



 
المقدمة----------------------------------------------------------------------------------- الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

للنص المصدر من حیث األفكار و ھل الترجمة الحرفیة المنتھجة في ترجمة النصوص األدبیة تضمن فعًال نقًال أمینًا 

  الشكل وبذلك تقدیم نصا بعیدا عن تقالید اللغة والثقافة المستقبلة؟ وھل ُیعتبر ھذا النھج إثراء للغة المستقبلة؟ 

أم أّن الترجمة بتصرف ھي األنجع إْذ تكون أولویة المترجم تقدیم نص سلس مستساغ یروق القارئ المستھدف بما  

ابة وحذف وزیادة الخ من التقنیات التي یلجأ إلیھا المترجم في ھذه الحالة، مبررا ذلك بأّن كال في ذلك من إعادة كت

  من النص المصدر والنص الھدف ھو موجھ في نھایة األمر إلى قارئ وما الفائدة إذن إذ لم ُیقرأ النص المترجم؟

دي إلى اختالل في المعنى وتوازنھ ومن ھل الترجمة الحرفیة التي شعارھا األمانة في نقل الشكل والمحتوى تؤ -

  ھنا إحداث ضرر بأفكار صاحب النص وصوره الجمالیة المحتواة في النص المصدر؟

  ھل تقدیم النص األجنبي الغریب في أسلوبھ وشكلھ وتراكیبھ یؤدي إلى عدم مقروئیتھ؟ -

وتعریف القارئ المستھدف  ھل الترجمة بتصرف تضمن على األقل نقال ألفكار النص األجنبي وفي المقابل -

بوجود األثر األدبي األجنبي أم تعتبر ھذه اإلستراتجیة خیانة للمؤلف والنص األجنبي ومن ھنا یتساءل البعض عن 

  ؟"البعد األخالقي للترجمة"

أم أّن الحل العادل لكل المشاكل التي تعترض المترجم أثناء تناولھ لنص أدبي أجنبي یكمن في محاولة تحقیق  -

والغیریة " Identité"ازن بین النص المصدر والنص الھدف ، ومن ثّم الدعوة إلى اإلعتدال بین الھویة تو

"Altérité " ؟  
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  نموذجا" الدروب الوعرة"روایة 



المقدمة--------------------------------------------------------------- --------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

وانطالقا من ھذه اإلشكالیة التي یرتكز علیھا بحثنا حول الجدل القائم بین دعاة الترجمة الحرفیة أو ما یسمى في 

 Texte"ألصل والذین یعطون األولویة واالمتیاز للنص ا" Sourciers"الدراسات الترجمیة بأھل المصدر 

source "ما یعرف بأھل الھدف  الترجمة بتصرف أو بكل خصائصھ اللغویة والثقافیة أو"Ciblistes " الذین

التغییر والتعدیل والتطویع في النصوص األجنبیة مما یؤدي إلى طمس ھویتھا وإدماجھا وفق ما یتماشى  یبیحون

  . " Lecteur cible" مع ثقافة ومتطلبات قارئ النص الھدف 

الترجمة ": ولمحاولة الكشف عن حقیقة ھذه الحیرة التي تصاحب كل مترجم، جاء بحثنا موسوما بالعنوان التالي

  "ذجًاولمولود فرعون نموعرة الدروب ال: "األدبیة بین الحرفیة والتصرف

أّما الثاني " الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف: " األول نظري: و الذي سیراه القارئ متكونا من قسمین

  ."لمولود فرعون نموذجا Les chemins qui montentالدروب الوعرة : "فتطبیقي

ویترتب القسمان ترتیبا منطقیا احتكاما للمنھجیة والمنطق كون المعارف النظریة تسبق اإلجراءات التطبیقیة التي 

  . ُتعّد استثمارًا لھا

المذكرة فقد تأرجح المنھج المعتمد في ھذه الدراسة بین  وبناءا على خصوصیة اإلشكالیة التي سنعالجھا في ھذه

المنھج التاریخي والوصفي في القسم النظري إذ نتطرق في بدایة ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على أھم المحطات 

 التاریخیة للترجمة ثم نقوم بعرض للنظریة وتبیان خصائصھا ومقوماتھا وأخیرا المنھج التحلیلي المقارن في القسم

  . التطبیقي

قسم نظري وقسم تطبیقي وسیجد القارئ أننا في القسم النظري قد ركزنا : وعلیھ فقد تّم تقسیم البحث إلى قسمین 

لمحة تاریخیة عن الترجمة عند العرب قدیما وحدیثا باعتبارھم قد عرفوا ومارسوا ھذا  :ي ھ ةھاماورة على مح

مراحل كان لھا تأثیر فیما بعد على ظھور حقل جدید من المعرفة النشاط، ثم في الغرب أین مّرت الترجمة بعّدة 

  " .  Traductologie"  وھو ما ُیعرف بعلم الترجمة
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المقدمة----------------------------------------------------------- ------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

إلى  مقاربات تدعو: بعد ذلك قمنا باستعراض ألھّم نظریات الترجمة الحدیثة التي یمكن تلخیصھا في اتجاھین

ھیل عملیة احترام لغة وثقافة النص المصدر من جھة ومقاربات تدعو إلى أقلمة وتطویع النص األجنبي من أجل تس

كما حرصنا على إدراج نظرة توفیقیة تدعوا إلى االعتدال قصد تحقیق التوازن بین النص المصدر والنص . الفھم

  . فصلالھدف كخاتمة لھذا ال

قمنا من خاللھ بإدراج أھم الُنھج واألسالیب التي یتبناھا المترجمون أثناء العملیة  اثالث اكما ضّمنا ھذا القسم محور

مع تسلیط الضوء في األخیر على أھم األخطاء التي یرتكبھا  بسیطة مرفقة بتعاریف ھل حسب اتجاھالترجمیة ك

ونعتبر ھذا . المترجمون بغض الّنظر عن اإلستراتجیة المعتمدة سواء أكانت ترجمة حرفیة أو ترجمة بتصرف

  . على ھذا الجزء لقسم التطبیقيفي ا ستعتمد الجزء من الدراسة في غایة األھمیة ألّن التحلیالت التي سنقوم بھا

  : فصولأربعة وبناءا على ما سبق فإّن القسم النظري سیحتوي على 

  : الفصل األول

حیث سنسلط الضوء على المراحل التي مرت بھا الترجمة عند العرب في بدایاتھا وفي العصرین  :عند العرب- 1

سى آراء الجاحظ في الترجمة إلى غایة العصر األموي والعباسي حیث عرفت ازدھارا في ھذه الفترة دون أن نن

  . العرب بالترجمة بأبرز الكتاھتمام الحدیث أین عرف ھذا النشاط نھضة وا

إذ سنقوم باستعراض تاریخي ألھم المحطات التي مرت بھا الترجمة منذ العھد الروماني حتى  :في الغرب - 2

معتمدا على نظریات مستقاة من علوم شتى  ظھور حقل معرفي ُیعنى بدراسة الترجمة تالحقبة التي سبق

كاللسانیات وعلم النفس واألنثربولوجیة ونظریات االتصال وغیرھا من العلوم التي وجھت وأثرت في علم 

  . الترجمة
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المقدمة----------------------------------------------------------------------------------- حرفیة والتصرف الترجمة األدبیة بین ال  

  

  : الفصل الثاني

ویتناول ھذا الفصل أھم المقاربات التي تدعم الترجمة الحرفیة في النصوص األدبیة باعتبارھا إستراتجیة تعكس 

صدر ولغتھ وثقافتھ واحتراما لآلخر،  وعلى رأسھا أفكار المترجم والفیلسوف أمانة وبعدا أخالقیا اتجاه النص الم

األلمان أمثال  سیینالفالسفة والمفكرین الرومان بأكبر الذي تأثر" Antoine Bermanأنطوان بارمان "الفرنسي 

  ". Walter Benjaminلتر بنجامین وا"و" Schleiermacher" وشالیرماخر " Goetheغوتھ "

 Lawrenceلورنس فینوتي "ا على إثراء ھذا الجزء بإدراج أفكارأخرى لبعض المفكرین أمثال كما حرصن

Venuti " وھنري میشونیك"Henri Meschonic . "  

بعد ذلك قمنا بعرض وجھة النظر المعاكسة وھي الترجمة بتصرف أو المنظرون الذین یدعون إلى أقلمة النص 

وجعل النص مفھوما " جلب الكاتب إلى القارئ"غة المستقبلة وذلك من أجل األجنبي بما یتماشى مع لغة وثقافة الل

  .ة المستقبلة اللغسلسا وكأنھ ٌكتب ب

جون " و المترجم الفرنسي "  Nida نیدا"وسنستعرض أفكار أبرز المنظرین أمثال مترجم الكتاب المقدس   

الذین   La théorie interprétative"والنظریة التأویلیة" Jean René Ladmiralروني الدمیرال 

  . االعتبار توقعات القارئ المستھدف  عین یھتمون بالمعنى مع الحرص على تلبیسھ حلة محلّیة مع األخذ ب

وحرصنا في األخیر على إدراج خاتمة ھذا الفصل بتسلیط الضوء على المقاربات التوفیقیة في الترجمة والتي 

" المصدر ولغة وثقافة النص الھدف باستعراض لبعض أفكار الفیلسوف تدعو إلى احترام كل من لغة وثقافة النص 

   ."George Steinerتاینر سجورج 
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المقدمة----------------------------------------------- ------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

  : الفصل الثالث

وھو فصل ذو أھمیة كبیرة بالنسبة للقسم التطبیقي إذ تطرقنا إلى أھم الُنھج والسبل التي یعتمدھا المترجمون كل  

وتوظیف "  Emprunt"واالقتراض "  Calque"الترجمة الحرفیة التي تعتمد كثیرا على النسخ : حسب توجھھ

أو الترجمة بتصرف كالبحث عن  ،وغیرھا) Gallicismeالموطن نتحدث عن الدخیل الفرنسي  افي ھذ(الدخیل 

المتكافئات والتكییف في ترجمة األمثال والعبارات الجامدة و إعادة صیاغة التراكیب النحویة واألسلوبیة بما 

  ". Etrangeté" غرابة یتماشى مع تقالید ومعاییر اللغة المستقبلة ومحو لكل 

أخطاء الترجمة المرتكبة من طرف المترجمین مھما كانت إستراتجیتھم قمنا بتسلیط الضوء على أھّم  وفي األخیر

" Omission"والحذف " Faux sens" المعنى الخاطئو"  Contre sens"  عنى العكسيومن جملة ذلك الم

  . وغیرھا " Ajout"والزیادة 

عرض لمحة إجمالیة عن الروایة الجزائریة باللغة لھذا البحث فشملت على مقدمة وفیھا قمنا ب یةأّما الدراسة التطبیق

باعتبار أّن الروایة موضوع البحث تنتمي " Le roman algérien d’expression française"الفرنسیة 

  .  إلى ھذا النوع من األدب

الدراسة ووصف وضوع لخص عن الروایة مجزء مخصص لتعریف القارئ بالكاتب مولود فرعون ومیلي ذلك 

  .وجیز للترجمتین

إْذ قمنا من خالل تحلیل معطیات نصّیة مختارة بتحري مواطن التغییر بعد ھذا نغوص في أعماق الترجمتین 

 Les chemins"والتكییف والحذف والزیادة والنسخ واالقتراض وغیرھا التي وردت في الترجمتین لروایة 

qui montent "األولى على ید : شھر روایات الكاتب الجزائري مولود فرعون التي تّم تعریبھا مرتینإحدى أ

والثانیة على ید المترجم حسن بن یحي تحت " الدروب الوعرة: "األستاذ حنفي بن عیسى وجاءت تحت عنوان 

  ". الدروب الشاقة: "عنوان
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المقدمة----------------------------------------------------------------------------------- الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

ي أّن ھذه الروایة قد ترجمت مرتین مع تباین ف: منھاعدیدة سباب ألوقد اخترت ھذه الروایة كنموذج للدراسة 

اإلستراتجیتین المعتمدة من طرف المترجمین، ضف إلى ذلك أّن الروایة تحمل الكثیر من المزایا الشكلیة والجمالیة 

الخاصة باللغة الفرنسیة رغم أّن محتوى الروایة من شخصیات وأماكن وعادات ھي قبائلیة جزائریة وھذه ھي 

  .  المفارقة التي تتسم بھا مثل ھذه النصوص 

و تعلیقات حتى یتجلى للقارئ حقیقة كل إستراتجیة لجأ إلیھا  الة المنتقاة من الترجمتین شروحتبع األمثتو

  . المترجمین أثناء العملیة الترجمیة ونترك لھ أن یختار بین االثنین

ویصل ھذا البحث إلى نھایتھ بإدراج خاتمة كملخص لجمیع العناصر التي وردت فیھ، وكذا قائمة المصادر 

  . تي اعتمدنا علیھا في إنجاز ھذه الدراسةوالمراجع ال

یرید إثراء معلوماتھ في  اعادی اقارئا أم صتوفي األخیر نتمنى أن یستفید كل من یقرأ ھذا البحث سواء أكان مخ

  .میدان الترجمة
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  :الفصل األول
   محطات في تاریخ الترجمة

  : عند العرب - 1

  مقدمة

 .الترجمة في العصر العباسي - 1- 1

 .جاحظ حول الترجمةآراء ال - 2- 1

 .الترجمة في القرن التاسع عشر - 3- 1

  . كبار األدباء العرب یھتمون بالترجمة - 4- 1

  

  :في الغرب - 2

  .الترجمة في العھد الروماني - 1- 2

  .الترجمة في العصور الوسطى - 2- 2

  .الترجمة في عصر النھضة - 3- 2

  .الترجمة في القرن التاسع عشر - 4- 2

  

  .لترجمیة الدراسات ا: خاتمة الفصل األول - 3
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الفصل األول/ القسم النظري---- ----------------- - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 1-  عند العرب:

 مقدمة:

ف ي األدب  "ف ي كتاب ھ    )1(عرف العرب الترجمة منذ أق دم عص ورھم، ولق د أش ار ال دكتور عب د الس الم كف افي               

لق د   ."یرتحلون للتجارة صیفًا وشتاًء ویتأثرون بجی رانھم ف ي مختل ف ن واحي الحی اة     "العرب كانوا  إلى أّن" المقارن

قلت بع ض األلف اظ الفارس یة إل ى اللغ ة العربی ة وظھ رت ف ي         ألوان من ثقافتھم وانت عرفوا بالد الفرس وانتقلت إلیھم

  . كبار الشعراء وكان األعشى من أشھر من استخدموا في شعرھم كلمات فارسیة شعر

المحیطة بھم، وھي الروم في الشمال والفرس في الشرق  إذن احتك العرب منذ جاھلیتھم بالشعوب الثالثة 

واإلقتصادیة دون وجود الترجمة وإن كانت في ھذه الصالت األدبیة  قیام مثل واألحباش في الجنوب ومن الصعب

  . مراحلھا البدائیة

الترجمة األمیر خالد بن یزید بن معاویة بن أبي  وفي زمن الدولة األمویة، تمت ترجمة الدواوین، واھتم بحركة

  .سفیان

   :)2( العباسي الترجمة في العصر - 2- 1

واتصال العرب المباشر بغیرھم  ساع رقعة الدولة العربّیة نحو الشرق والغرب،وبعد الفتوحات العربّیة وات      

من الشعوب المجاورة وفي مقدمتھم الفرس والیونان وال سیما في العصر العباسي، ازدادت الحاجة إلى الترجمة، 

وم الطب والفلك الیونان وبعض األعمال األدبیة الفارسیة، فترجموا عن الیونانیة عل فقام العرب بترجمة علوم

  . والریاضیات والموسیقى والفلسفة والنقد

في عصر الخلیفة ھارون الرشید وابنھ المأمون، الذي ُیروى أّنھ كان یمنح  وبلغت حركة الترجمة مرحلة متطورة

أسّس  ما یساوي وزن كتبھ إلى العربیة ذھبًا، ومن المعروف أّن المأمون" قاحنین بن اسح"مثل  بعض المترجمین

  .في بغداد بھدف تنشیط عمل الترجمة" ار الحكمةد"

 --------------------------------------------------------------------------------------  

 www.batoota.com، عن موقع في األدب المقارن: عبد السالم كفافي ) 1(

شكالیة اإلصطالح ودور المترجم المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الطبعة األولى ، دراسة تحلیلیة عملیة إلالترجمة والتواصل: الدیداوي محمد )  2(
  .92-91، ص 2000

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   

http://www.batoota.com


الفصل األول/ القسم النظري---- ----------------- - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

وھناك مؤلفات كثیرة ترجمت عن الیونانیة  وفي القرن التاسع المیالدي، قام العرب بترجمة معظم مؤلفات أرسطو

ھا لو لم بعد، فأعیدت إلى اللغة الیونانیة عن طریق اللغة العربیة أي أّن إلى العربّیة، وضاع أصلھا الیوناني فیما

  .إلى اللغة العربّیة لضاعت نھائیًا تترجم

 العلوم التي  یتقنون اللغة العربیة والسریانیة وكذلك" ثابت بن قرة"و "قاحنین بن اسح"وكان المترجمون من أمثال 

 وكان ُیترجم الجملة قد عاش فترة في الیونان بھدف دراسة اللغة الیونانیة،" قاحنین بن اسح"وكان . یترجمونھا

" حنین بن إسحق"و من بین الكتب التي ترجمھا . بجملة تطابقھا في اللغة العربیة، وال یترجم كل مفردة على حدة

لكثیر من ا ترجم" حنین بن اسحق"ومن المعروف أن   .للمؤلف نفسھ" الطبیعة"وكتاب " ألرسطو األخالق"كتاب 

وعة التعبیر، وسلك قي ترجمتھ اتجاھین في منتھى واستطاع أن یوفق بین دقة الحرفیة ور الكتب وفي علوم متعددة

  : اإلنصاف، فأعطى للمؤلف حّقھ وأعطى للقارئ حقھ، وتتلخص طریقة حنین في المبادئ التالیة

  ."سواء تساوت األلفاظ أم خالفتھا"اتخاذ الجملة كوحدة للترجمة وتعریبھا بجملة مطابقة  - 1

في التعبیر مع اإلیجاز بفضل الترجمة الحرفیة، أي جملة جملة الوضوح إلى أقصى درجة والّدقة المتناھیة  - 2
   )1( .ولیس بالمفھوم الشائع غیر المستساغ

الترجمة ولھذا ظھرت عدة ترجمات لنص واحد، فعلى سبیل  وكان العرب في العصر العباسّي یھتمون بدقة       

یحیى بن "ثم ترجمھ مرة ثانیة )  384 - 322(ألرسطو " الشعر"كتاب " یونس أبو بشر متى بن"المثال ترجم 

   .فتكرار الترجمة یدّل على الحرص على دقتھا". عّدي

المستشرقون  الترجمة في العصر العباسي من اللغة العربیة إلى اللغات األجنبیة، ولقد أشار لوقت ذاتھ بدأتافي و

ء الغربیین إلى فضل علوم العرب األدبا كما أشار بعض. إلى دور العرب في الحضارة األوروبیة، في ھذه الفترة

  ).Goethe  )1749 - 1832من ھؤالء األدیب األلماني غوتة  على الغرب نذكر

  

 -----------------------------------------------------------  

الثقافي العربي، الدار البیضاء، الطبعة األولى ، المركز الترجمة والتواصل، دراسة تحلیلیة عملیة إلشكالیة اإلصطالح ودور المترجم :الدیداوي محمد  ) 1(
  .92-91، ص 2000
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الفصل األول/ م النظريالقس---- ----------------- - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  2-2- آراء الجاحظ حول الترجمة (1):

الذي كان ) 868- 780(نقدیة عن الترجمة نذكر منھا آراء الجاحظ  وظھرت في العصر العباسي دراسات       

یجب أن یكون من مستوى فكري ال یقل عن مستوى المؤلف المترجم عنھ وأّن تكون  یرى أّن المترجم الجّید

  . موضوع جیدة، وإّال فقد تكون الترجمة غیر دقیقةبال معرفتھ

الذین  ویرى أّن ،المترجم عنھا والمترجم إلیھا معرفة تامة: معرفة المترجم اللغتین ویؤكد الجاحظ على ضرورة

رة ویشدد الجاحظ على ضرو  أّیًا منھما إتقانًا تامًا یمزجون في كالمھم بین لغتین لیسوا أھًال للثقة ألنھم ال یتقنون

  . سبك المضمون بأسلوب عربّي سلیم

وخالصة القول إّن الجاحظ كان منظرا رائدا للترجمة، وإن لم یكن مترجما، وقد نظر إلى عملیة الترجمة من 

منظار المستعمل الفعلي على أساس اللغة المنقول إلیھا، أي العربیة، مفكرا أیضا في إمكانیة النقل منھا، وبذلك حدّد 

  .ستھدافیةشروط الترجمة اإل

   :)2(القرن التاسع عشر الترجمة في - 3- 2

محمد "في بغداد فإّن " دار الحكمةّ"بإحداثھ  إذا كان المأمون لعب دورًا ھامًا في تاریخ الحضارة العربیة       

قد لعب دورًا إیجابیًا في نھضة العلم ) 1849-1805(التاسع عشر حاكم مصر في النصف األول من القرن" علي

الشیخ رفاعة "وتولى  1935عام " مدرسة األلسن"وبالتالي في الوطن العربي فأسّس  ب في مصرواألد

" الخدیوي إسماعیل" كما لعب  .1841اإلشراف علیھا وثّم أنشأ قلمًا للترجمة عام  ) 1873 - 1801" (الطھطاوي

   .الثاني في بالد الشاماألول في مصر و دورًا ھامًا في تنشیط حركة الترجمة التي كانت نشیطة في مركزین

 ----------------------------------------------------------------  

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الطبعة األولى الترجمة والتواصل، دراسة تحلیلیة عملیة إلشكالیة اإلصطالح ودور المترجم :الدیداوي محمد ) 1(
  90-88، ص 2000

 www.batoota.com، عن موقع في األدب المقارن: م كفافي عبد السال )2(
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الفصل األول/ يالقسم النظر---- ----------------- - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  :)1( الترجمةھتمون بكبار األدباء العرب ی - 4- 2

إذ  الفرنسیة واإلنكلیزیة عن اللغتین ملحوظًا والسیما العشرین نشاطًا قد شھدت حركة الترجمة في القرنل       

ھذه اللغات ھاتین اللغتین لعدم وجود مترجمین عن  واأللمانیة واإلسبانیة تترجم عن نت معظم األعمال الروسیةكا

  . مباشرًة

جّدیًا إلى اإلفادة من آداب األمم األخرى وكان  أخذوا یتطلعون"أّن أدباءنا  )2( ویرى الدكتور عیسى علي العاكوب

یكون  على أساس أدبنا القومي في ماضیھ فحسب بل أنیقوم الحدیث یجب أال  إلى ذلك إدراكھم أن أدبنافزھم حا

    ".امخبنة في ذلك البناء العالمي الشل

فلقد ترجم ) 1973-1889(الدكتور طھ حسین نذكر على سبیل المثال ولقد مارس معظم األدباء العرب الترجمة 

وكتب مقدمة لھا، وكذلك ترجم مأساة  )م. ق 406- 496(اإلغریقي سوفوكلیس  للشاعر" ملكًا - أودیب"مأساة 

" فیلوكتیتیس" ومأساة" الكترا"ا، وترجم مأساة لشاعر اإلغریقي وكتب أیضًا مقدمة لھذات ال" كولونا أودیب في"

طھ حسین لفولتیر . وترجم د. كّلھاسوفوكلیس  وبالتالي فلقد ترجم مؤلفات" أندورماك"ومأساة " أنتیغونا"ومأساة 

إلى ترجماتھ  باإلضافة و. ألدباء فرنسیین آخرین وكتب مقدمة لھا وقام بترجمة أعمال إبداعیة "القدر"قصة 

لبعض الترجمات التي قام بھا  األدبین اإلغریقي والفرنسي قام الدكتور طھ حسین بوضع مقدماتالكثیرة عن 

لترجمة دور أّن لماسة إلى معرفة اآلداب األجنبّیة و مترجمون آخرون، وكان الدكتور طھ حسین یرى أّننا بحاجة

  .اإلغریقي ضرورة معرفة األدب  رأىكما  أساسي في ھذا المجال

  

  

 ----------- ------------------------------------------------------------  

 www.batoota.com، عن موقع في األدب المقارن: عبد السالم كفافي  )2() 1( 

  .أستاذ جامعي ومترجم سوري : العاكوب ) 2(

  

  

  

____________________________________________________________ 

نموذجا "الدروب الوعرة"روایة   

http://www.batoota.com
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   :في الغرب - 2

  :الروماني ھدالع

رجمون یومئذ یعود عھد الترجمة في الغرب إلى أیام اإلمبراطوریة الرومانیة اإلغریقیة، إذ إنكّب المت           

التأمالت األولى نجد أّن وبذلك . ) 1( اإلنجیل وتباینت ترجماتھم وتفاوتت حرفیتھا والتصرف فیھاعلى نقل التوراة و

الثقافة الرومانیة انطالقا من الثقافة الحقبة التي تّم فیھا إنشاء  التي تعتبرالعھد الروماني تعود إلى حول الترجمة 

  . اإلغریقیة بفضل الترجمة

لھذا تطرق أول من ) م.ق Marcus Tullius Cicéro  )106-43كان الخطیب ماركوس تولیوس شیشرونو

 verbum pro verbo" النشاط إذ مّیز بین ممارستھ للترجمة وطرائق سابقیھ الذین یترجمون كلمة مقابل كلمة 

تطویر ) ب(رون معھا بالراحة، الھدف بلغة یشع النجاح في إستمالة الجمھور) أ(أّن األھم بكثیر ھو ودعى إلى " 

   .)2(الخطیب معجمھ ومھارتھ في اللغة الھدف ولیس إتباع الّنص المصدر بّدقة الموسوس

  

، وأولیوس جیلوس في )م.ق 20(في فن الشعر ) م.ق 8-85كونتیوس ھوراتیوس فالكوس (وقد قام كل ھوراس 

 Saint Jérômeجیروم لقدیس ما طبقھا ابتطبیق ھذه النظرة على األدب ، ك) م 100حوالي (لیالي أثینا 

على ترجمة الكتاب المقدس وسواھا ) م Eusebius Hieronymus 347-419/420 أوسیبوس ھیرونیموس(

 . "المعنى ولیس األلفاظشيء سوى معنى وال أولویة اإلھتمام بال : "من الترجمات الدینیة مؤكدا على
                      « C’est le sens qu’il faut rendre et tout le sens et non les mots,  

                      ( non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu .»(3)  

     

 إذ سارعدد كبیر من الكتاب على ھذا النھجفي العصور الوسطى الھوراسي /واستمر ھذا التقلید الشیشروني 

: تت تعرف الیوم على نحو شائع بذلك المصطلح الذي سكھ لھا القدیس جیروم سّنة مقررة في الترجمة وبا وأصبح

  .  الترجمة معنى مقابل معنى
 ---------------------------------------------------------------  

الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ، الطبعة المركز دراسات تحلیلیة عملیة إلشكالیة اإلصطالح ودور المترجم،: الترجمة والتواصلالدیداوي محمد ، ) 1(

  80، ص 2000األولى 

الترجمة واإلمبراطوریة ، نظریات الترجمة مابعد الكولونیالیة، ترجمة ثائر دیب، المشروع القومي للترجمة، القاھرة، الطبعة األولى : دوجالس روبنسون )  2(

  76-75، ص  2005

  82أنظر نفس المرجع السابق ص  ) 3(
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ملخص الروایة بالفرنسیة------------------------------------------------------------ الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

  :العصورالوسطى

فقد شرح الترجمة الذي یھتم فقط بنقل المعنى، التیار السائد في  ات حولتحفظ في العصور الوسطى بعض ظھرت

 حتى ال تصبح الترجمة": ذلك في قولھ المترجم من اإلغریقیة إلى الالتینیة" ) Boèce )480 -524بواس "

 "  .تشویھا للواقع، ال بّد من الترجمة كلمة بكلمة
                « pour que la traduction ne soit pas une corruption de la réalité , il faut  

                 traduire mot-à-mot. » (1) 

لیس من میزات الترجمة الجّیدة األناقة ولكن في مدى حفاظھا على  سھولة المحتوى "  :وصّرح كذلك أنّھ 

  )ترجمتنا."    (كلماتوالخاصیات الدقیقة لل
               «la propriété d’une bonne traduction n’est pas l’élégance, mais le 

                  degré dans lequel elle maintient la simplicité du contenu 

                  et les propriétés exactes des mots.»(2) 

   

  : عصر النھضة

 :إذ یرى أّنھ  ي الغرب التنظیر للترجمةأول من حاول ف) Etienne Dolet )1509 -1564وكان إتیین دولي  

یجب على المترجم أن یفھم جیدا المعنى والمحتوى الذي قصده الكاتب الذي یترجم، فبدون ذلك ال یستطیع أن " 

  "    .یترجم بأمانة
                 « il faut que le traducteur entende parfaitement le sens et la matière de 

                  l’auteur qu’il traduit. » (3)    

 

أول من تطرق إلى الخاصیة الصعبة  )Joachim Du Bellay )4" جواشیم دو بیلي"كان  16وفي القرن 

رفض التعلق باألسلوب خاصة في ترجمة الشعر  لترجمة الجّیدة  أن تھتم بالمعنى ول ھ ال بّدللترجمة إذ اعتبر أّن

  )5( .رجم إّال إذا كان للمترجم نفس القدرات الشعریة للشاعر األصلبأّن الشعر ال یتمدعیا 
 ------------------------------------------------------------------    

  
(1) Nassima El Medjira: "Fidelité en Traduction ou l’éternel souci des traducteurs", Translation Journal, Literary 

Translations; Volume 5, N° 4, Octobre 2001, http://translationjournal.net/journal/toc.htm. 

(2) Ibidem,   
 Ibidem, )3 (  

  .كاتب فرنسي عرف بترجماتھ الغزیرة للشعراء الالتنیون) 1522- 1560: (  Joachim Du Bellayجواشیم دو بیلي ) 4(
  

(5) Nassima El Medjira: "Fidelité en Traduction ou l’éternel souci des traducteurs", Translation Journal, Literary 

Translations; Volume 5, N° 4, Octobre 2001, http://translationjournal.net/journal/toc.htm. 
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حقل الترجمة حیث صاغ مفھوما جدیدا في الترجمة وھو  )Jacques Amyot )1جاك أمیوت "وجدد          

فقد قام حین ترجمتھ لآلثار القدیمة بأقلمتھا بما یتماشى مع أذواق وطبائع العصر . Adaptation)( التكییف

  "       .ال یكفي ترجمة الكاتب ولكن یجب العمل بجد إلضفاء لمسة إبداعیة"  :حیث قال) 16(السادس عشر
                     « Il ne suffit pas de traduire l’auteur, mais il faut s’ingénier à apporter 

                     une touche de créativité.»(2) 

       . وتجدر اإلشارة أّن ھذه الطریقة في ذلك الوقت أحدثت جدال كبیرا
  :العصر الكالسیكي

قدیمة العصر الذھبي لترجمة األشعار ال) 18حتى بدایة القرن  16نھایة القرن (یعتبر العصر الكالسیكي          

  . ، فانكّب الشعراء في كل أوربا على الترجمةةاإلغریقیة والالتینی

التي إبتدعھا "  Les Belles Infidèles"الخائنات  توقد ساھمت الترجمة الحّرة أو ما ُیعرف بتیار الحسناوا

  . يوآخرین في تكوین الذوق الكالسیك"    Nicholas Perrot d’Ablancourtنیكوالس بیرو دابالنكورت "

، أصبح شغل المترجمون الشاغل إثراء لغاتھم بجمالیات آثار العصور  1640یمیة الفرنسیة سنة دفمع تأسیس األكا

ال یجب أن نقدّم  للقارئ نفس الكمیة بل أن نقدم لھ : " القدیمة عمال بمفھوم شیشرون والقدیس ھورومینوس 
ون بھا نحو نص األصل بھدف التناسق وجمال حیث قاموا بتبریر الزیادة والحذف التي یقوم "نفس الوزن 

     . )3( األسلوب

واستمرت ھذه النزعة في الترجمة حتى نھایة القرن الثامن عشر حیث ترجم الشعراء اآلثار القدیمة بلغة عصرھم 

  . وكانت األھمیة للغة وثقافة اللغة المستقبلة

  
  
  

----------------------------------------------------- --------------------  
  

  " Plutarqueبلوتارك "كاتب ومترجم فرنسي ینتمي لعصر النھضة ، قام بترجمة  ) : 1513- 1593(  Jacques Amyot جاك امیوت) 1(

 (2) Nassima El Medjira: "Fidelité en Traduction ou l’éternel souci des traducteurs", Translation Journal, Literary 

Translations; Volume 5, N° 4, Octobre 2001, http://translationjournal.net/journal/toc.htm. 

 (3) Ibidem.  
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الفصل األول/ القسم النظري---- ----------------- - ----------------------------------------- الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  
الترجمة الجّیدة "  : إذ یذكر فیھ أّن 1790عام  )Tytler " )1تایتلور "وجاء أول كتاب عن الترجمة على ید       

فرد الذي یتكلم ھاتھ ھي التي یتم فیھا النقل التام لقیمة األثر األصلي في لغة أخرى والتمكن منھ بحیث یستطیع ال

  .")   األصلي ارئالق ھویتذوق ھاللغة فھمھ واإلحساس بھ كما یعی
                  « a good translation is one in which the merit of the original work is so 

                  completely transfused into another language as to be distinctly apprehended 

                  and as strongly felt by a native of the country to which that language belongs 

                  as it is by those who speak the language of the original work.”(2)  

   

حتى العصر الحدیث إلى ثالث ذ بدایاتھا في الترجمة من اتجاھات الغربیین )Steiner(تاینرسوقد لخّص       

  : فئات 

  .  تشمل الفئة األولى الحرفیة الشدیدة وفیھا تتّم مقابلة الكلمات المعجمیة بمثیالتھا ویتّم رصھا

أّما الفئة الثانیة فھي المحور األساسي للنقل األمین وفیھا تعاد الصیاغة دون التقید باألصل  ذلك أّن المترجم ینقل 

  . شكّل نصًا ینسجھ على منوال لغتھ ویمكن أن یستقل ذلك الّنص بذاتھاألصل وی

والفئة الثالثة عبارة عن المحاكاة وإعادة الخلق والتحریف والتأویل كما أّنھا تغطي مجاال واسعا یتراوح من 

ى التحرر الذي إلى أن یصل في أبعد مداه إل األقرب تناوال فالتقلید المطابقة مع األصل إلى االستعمال االصطالحي

  ).3( قد یكون مجرد التلمیح إلى األصل

      :القرن التاسع عشر

القرن التاسع عشر، عرف میدان الترجمة مرة أخرى تیارا یدعو إلى إنتھاج الحرفیة خاصة عند وفي         

 Novalisو نوفالیس ) 1816(Humboldtو ھمبولدت ) Goethe )1813األلمان أمثال غوتھ سیین الرومان

و نیتشھ ) 1851( Shopenhauerشوبنھاور ") 1813( Scheiermacherوشالیرماخر ) 1798(

Nietzsche )1882(.   

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
    Essay on the principles of translation:كاتب ومحامي بریطاني  صاحب  كتاب ) 1813-1747(تایتلور ) 1( 

(2) Peter Newmark, Approaches to Translation, Polytechnic of Central London, p5. 

المركز الثقافي العربي، ؤالدار البیضاء، الطبعة األولى دراسة تحلیلیة عملیة إلشكالیة اإلصطالح ودور المترجم، : الترجمة والتواصلمحمد الدیداوي ، ) 3( 

  . 80، ص  2000
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  : خاتمة الفصل األول  -3 

  : راسات الترجمیةالد

  
یتفق معظم المنظرین أّنھ بالرغم من قدم نشاط الترجمة ال یمكننا أن نتحدث عن نظریة في الترجمة إّال           

حتى المنتصف الثاني من القرن العشرین ألّن جل الدراسات النقدیة التي صدرت حول العملیة الترجمیة تبقى 

  .  بعد اإلنتھاء من فعل الترجمةعبارة عن تأمالت شخصیة كتبھا أصحابھا 

ویرجع الفضل في ظھور علم الترجمة إلى الدراسات اللسانیة التي إھتمت بالترجمة معتبرة إیاھا فرعا من فروع  

ثّم تطور ھذا الحقل الجدید من المعرفة بفضل مختلف "   Linguistique comparée"األلسنیة المقارنة 

  .  المعرفة األخرىاألفكار المستوحاة من مختلف حقول 

 

وبالرغم من أّن دراسات الترجمة قد قطعت في العصر الحاضر أشواطا مرموقة منذ السبعینات لتحدید معالم       

علم الترجمة " ھذه العملیة و إبراز مشاكلھا ورسم قواعدھا وتفھم عملیاتھا ، فشكلت بذلك ھیكل ما یسمى 

Traductologie دقیقةالذي یعّد من العلوم غیر ال .  

وقد خطت تلك الدراسات خطوات عمالقة لكنھا بقدر ما ھي تتقدم تعود إلى الوراء ألّن األسئلة األزلیة مازالت 

  . مطروحة  كما سنبّین في الفصل الموالي 
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الفصل الثاني/ القسم النظري---- ----------------- - -----------------------------------------مة األدبیة بین الحرفیة والتصرف الترج  

 
 

 الفصل الثاني:
 

نظــــــریة الترجمة    
 
 
 

 1-  دعاة الترجمة الحرفیة أوأھل المصدر:
. مقدمة  

.أنطوان بارمان - 2- 1  
.میشونیك ھنري - 2- 1  
.نس فینوتيلور - 3- 1  

.خاتمة  
 

 2-  دعاة الترجمة بتصرف أوأھل الھدف:
.مقدمة  

.یوجین نیدا - 1- 2  
.النظریة التأویلیة - 2- 2  
.جون روني الدمیرال - 3- 2  

 خاتمة
 

.خاتمة الفصل الثاني - 3  
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  : :عاة الترجمة الحرفیة أو أھل المصدرد - 1

  :      مقدمة

ظریة الترجمة، حرفیة وأفكارھم في ظل نالتطرق بشيء من التفصیل إلى أبرز الدعاة إلى الترجمة ال قبل         

كلمة بكلمة إْذ أنّّ الترجمة الحرفیة ال تعني الترجمة . مفھومیتوجب علینا أن نزیل اللبس الذي یكتنف ھذا ال

)Traduction mot à mot ( الكلمة"كما یظّن األغلبیة من مترجمین وقراء وھذا یعود إلى الخلط بین Le 

mot   "الحرف "وLa lettre" )1(.  

والمقصود من . فالترجمة الحرفیة تأخذ بعین اإلعتبار إختالف التراكیب بین األنظمة اللغویة ورصیدھا التراثي  

ھذا النھج صیاغة جمل صحیحة وسلسة وواضحة منسوجة على منوال اللغة المترجم منھا ومتطابقة معھا في 

ر المعنى وال یختّل التركیب باإلضافة إلى تأثی أجزائھا مع ضرورة الحد األدنى من ھندسة الجملة من أجل أّال

استعارة (وتعتمد ھذه الطریقة على اإلقتباس واإلستعارة . المحافظة على أسلوب الكاتب إلى أقرب حد ممكن

ومن أبرز المنظرین الذین اقترحوا . قصد فتح أبواب التعارف على اآلخر في لغتھ وثقافتھ) التعابیراإلصطالحیة

الحرفیة أساسا  لترجمة النصوص األدبیة إعتقادا منھم أّنھا تحفظ األصل من التشویھ والتحریف من تتخذ  مقاربات

  :   نذكر

  : Antoine Berman نطوان بارمانأ -1-1

ال   ذي ت   أثر بأفك   ار " Antoine Bermanانط  وان بارم   ان "لق  د نج   ح المت   رجم والفیلس   وف المنظ   ر             

الل ذان ق ادا حمل ة نق د     "  Goethe"وغوت ھ  " Schleiermacher" یرماخرالرومانسیین األلمان وب األخص ش ال  

ف   ي بل   ورة "  Hypertextuelle" والتفخیمی   ة  )Ethnocentrique" )2إلثنومركزی   ة واس   عة ض   د الترجم   ة ا

مفھوم كفی ل بتغیی ر النظ رة إل ى الترجم ة الحرفی ة ودورھ ا ف ي بن اء أس س للتب ادل ب ین الثقاف ات وتقوی ة للغ ة إث راء                 

  ." انفتاحجوھرالترجمة یكمن في كونھا انفتاح وحوار وتمازج و : "یعتقد بارمان أّن، إذ سبھا رحابة یك

            «L’essence de la traduction est d’être ouverture, dialogue, métissage 

            et décentrement. » (1) 

---------------------------------------------- -----------------------------------------  

(1)  Berman, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, 1999, p13-14   

ي أو ربما قابل لیكیف نزعة في االنسان لرفع  شأن ثقافتھ ومعاییرھا وقّیمھا وبنظر لكل ماھو أجنبي  على أنھ سلب:  Ethnocentrismeاإلثنومركزیة ) 2(
  ) . 2006سھیل إدریس .عربي لصاحبھ د-المنھل فرنسي.(ویضّم إلثراء ثقافتھ
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عبر الكتابة وكذا تلقیح ما ھو ذاتي بواسطة " l’Autre"بمعنى أّن الھدف من الترجمة ھو فتح حوار مع اآلخر

التي تدفع بكل ثقافة "  Ethnocentrismeإلثنومركزیة وھذا ما یتعارض مع نزعة ا" Etranger"لغریب ا

 - عن طریق ھذا اإلكتفاء المزعم - تسعى كل ثقافة إلى اإلكتقاء بذاتھا حتى تتمكن" : ة وعریقة للشعور بأّنھا كامل

  " .أن تبسط نفوذھا على الثقافات األخرى وأن تستحوذ على تراثھا الثقافي

               « Toute culture voudrait être suffisante à elle-même pour, à partir  

              de cette suffisance imaginaire, à la fois rayonner sur les autres  

              et s’approprier leur patrimoine. » (2)  

ثار أنطوان بارمان على الفكرة التي سیطرت على العملیة الترجمیة لوقت طویل والتي مفادھا أّن الھدف من 

ماجھ و تكییفھ مع معاییر لغة الوصول وخاصیاتھا حتى نجعل من الترجمة ھي عملیة استقطاب المعنى وعملیة إد

النص المترجم یبدو كإنتاج محلي وإیھام القارئ المستھدف بأّن الكاتب األصلي قد كتبھا بلغة الترجمة حیث یعمل 

ال تسمح " Normative"المترجم جاھدا على محو آثار النقل مع وجوب صیاغة النص المترجم بلغة معیاریة 

وھي تتلخص في ماقالھ الشاعر الفرنسي  .رابة سواء كانت معجمیة أو نحویة من الحلول في النص المترجمللغ

األصل  - إذ وجد لذلك سبیل–تكمن قیمة الترجمة في تحسین : "  XVIIIفي القرن " Colardeauكوالردو "

  "     .وتنمیقھ وتملكھ وإضفاء علیھ لمسة وطنیة وأقلمة ھذه النبتة األجنبیة

                   « S’il y a quelques mérite à traduire, ce ne peut être que de perfectionner, 

                   s’il est possible, son original, de l’embellir, de se l’approprier, de lui donner 

                  un air national et de naturaliser, en quelque sorte cette plante étrangère.»(3)  

الرومانیة القدیمة و الثقافة الفرنسیة : في الترجمة عبر التاریخ اإلثنومركزیة ومن أبرز األمثلة على النزعة

  .وثقافة أمریكا الشمالیة الكالسیكیة

 -------------------------------------------------------------------------------  

(1)  Berman, Antoine, L’Epreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984, p 16. 

(2) Ibidem. 

(3) Cité dans Berman, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, p 30. 
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في الترجمة نجد أّن مظھر آخر وھو الترجمة  اإلثنومركزیة نزعةال و یضیف بارمان إلى أّنھ باإلضافة إلى

التي تصاحب كل الترجمات التي یعتمد أصحابھا على مبدأ "  Traduction hypertextuelle" التفخیمیة 

مجموعة النصوص التي تنشأ : استقطاب المعنى من النص األجنبي وتكییفھ ویعرف بارمان ھذه النزعة على أّنھا

والتكییف "  Déformation"والتحریف " Parodie"والمعارضة  "Pastiche"المحاكاة  أو عن طریق التقلید

"Adaptation "  والسرقة األدبیة"Plagiat "5(أسالیب التشویھ التي تمّس النصوص  وغیرھا من( .  

 : Henri Meschonicھنري میشونیك  - 2- 1

 Henriھنري میشونیك "التي جاء بھا بارمان نجد أّن المنظر الفرنسي  إضافة إلى التأمالت واألفكار        

Meschonic "یرى میشونیك أّن عملیة الترجمة ، إذ یا للترجمة الحرفیةقد حاول ھو اآلخر تقدیم تفسیرا إیجاب

تقع خالل العمل " Annexion" للّنص األصلي رافضا كل عملیة إدماج "  mutation"ھي عملیة یقع فیھا تغییر

واإلعتقاد الوھمي بإمكانیة جعل النص الذي جاء في لغة ) النصّیة(كل محو لھذه العالقة اإلدماج ھو : " الترجمي 

  ."       نطالق یبدو وكأّنھ كتب بلغة طبیعیة في لغة الوصول ھو تجاھل للفروقات الثقافیة والزمانیة والبنى اللغویةاإل

                 « l’annexion est l’effacement de ce rapport, l’illusion du naturel, le comme-si,  

                    comme si un texte en langue de départ était écrit en langue d’arrivée, 

                   abstraction faite des différences de culture, d’époque, de structure 

                    linguistique. » (1) 

  :التي یعني بھا" Décentrement  والالمركزیة " Etrangeté الغرابة"مفضال الحفاظ على  

  " .ما تلك العالقة النصیة التي تجمع بین نصین منتمیین إلى لغتین وثقافتین بما في ذلك البنى اللغویة للغة "...

              “ ….décentrement, un rapport textuel entre deux textes dans deux  

                  langues-cultures jusque dans la structure linguistique de la langue.” (2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(5) Berman, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, p35-36. 

(1) Meschonic, Henri. Pour la Poétique de la traduction, 2 vol.Paris : Gallimard, Le Chemin ,  1973. p308,   

(2) Meschonic, Henri. Pour la Poétique de la traduction, 2 vol.Paris : Gallimard, Le Chemin , 1972. p 53,  
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، إّال أّنھ یرى بأّن " Traduction-texte" وبالرغم من أّن میشونیك من أنصار الترجمة التي تھتم بالّنص 

رجمة ال تقتصر على اإلنتقال بین لغة اإلنطالق ولغة الوصول أو اإلنتقال في اإلتجاه المعاكس، وإّنما الترجمة الت

واألدبیة "  Littéralité" تجمع بین ھذین الفكرتین وتوفیق بین الحرفیة  symbioseھي عملیة تعایش 

"Littéraité     ".  

  :  Lawrence Venutiالورنس فینوتي  - 3- 1

إستھّل الورنس فینوتي دراستھ بمسألة " The Scandals of Translationفضائح الترجمة "في كتابھ        

األخالق في الترجمة وقد أّید بارمان مثنیا على مساھمتھ القیمة ودوره في تجدید الفكر الخاص بالترجمة وإعادة 

نبیة من أجل الحصول على ترجمة النصوص األج" Foreigness غرابة "النظر فیھ مؤكدا على ضرورة إبراز 

ُمقًرا في ذات الوقت بوجوب االعتراف باإلختالف " تملك"كما نجده یرفض التصور الذي یعتبرھا عملیة . سلیمة

فالترجمة الجّیدة ترمي إلى إزالة كل تزییف فھي تعمل من خالل ....أتفق مع بارمان: "والتعدد اللغوي والثقافي 

  ."         ص األجنبيالن غرابة لغتھا على إظھار

                      “I follow Berman ….good translation is demystifying, it manifests in its  

                       own language the foreigness of the foreign text.”   

ویعني بذلك كل " Foreignizing Translation" الترجمة  تغریبدافع فینوتي على مبدأ  المحافظة على 

  .)1( والوضوح في الترجمة"  Domestication" استراتجیة تواجھ التدجین 

النص " غرابة "بوصفھ حَال حیث یركز ھذا النوع من الترجمة على  مفھوم الترجمة المقاومةویقترح فینوتي 

استخدام  الھدف و السالسة في النص أیضا یھاجم فینوتي و .)2(فجوات أسلوبیة أو غیرھاھ من خالل تضمین ھدفال

   .الھدف التي تجعل سالسة النص )3( مصادر الترجمة مثل النصوص الموازیة

أي أن یعمل المترجم على نقل تلك الخصائص المتواجدة في النص " اإلفراط في األمانة"دعا فینوتي إلى كما 

دة في الثقافة المستقبلة، وبذلك یتسنى للمترجم أن األجنبي والتي یمكن أن تمّس أو تقاوم النماذج والمعاییر السائ

  . یبقى وفیا وأمینا لمظاھر النص األصل والمساھمة في إحداث تغییر في الثقافة المستقبلة

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

، ترجمة محي الّدین حمیدي، كلیة   Translation as Textالترجمة وعلوم الّنص ،  Gregory M. Shreveریغوري شریفوغ  Albrecht Neubertألبرت نیوبرت )1( 
  . 2ص .2002 - جامعة الملك سعود-اللغات والترجمة

  .5نفس المرجع السابق، ص  )2(
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  :اتمة خ

  

ّن مختلف المقاربات التي تتخذ الحرفیة كأساس لعملیة ترجمة النصوص خاصة أنستنتج  ،من خالل ما سبق     

تشدد على وجوب إظھار الخصائص اللغویة والثقافیة للنص األجنبي والمحافظة قدر اإلمكان على األدبیة منھا 

، كما یدعو أنصار ھذه المقاربة من منّظرین ومترجمین إلى أھمّیة قصوى لداالت اللغة المصدر حرفھ مولیة بذلك

التراكیب األصلیة الخاصة  إخضاع اللغة الھدف لقیود لغة النص المصدر بغیة حمل القارئ الھدف على تذوق

بالنص األجنبي على ما تحتویھ من غرابة وأّنھ یجب على القارئ أن یتقبل ھذا النوع من النصوص ویبذل جھدا 

  . في فھمھا ألّن لیس من مھمة المترجم أن یقدم تنازالت للقارئ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________  

  نموذجا" الدروب الوعرة"روایة 



الفصل الثاني/ القسم النظري---- ----------------- - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

  : أھل الھدف دعاة الترجمة بتصرف أو - 2
  :مقدمة

 ما یعرفأو) الترجمة بتصرف(التكییف تدعو إلى  وفیما یلي سنستعرض بعض أشھر وجھات النظر التي        

المناھج التي تتجھ نحو اللغة الھدف وتطلعات القارئ بغیة تطویع النص األجنبي في الدراسات الترجمیة الحدیثة ب

  . وفق ما یتماشى مع اللغة والثقافة المستقبلة 

ات تدور حول المعنى یات والستینیة الخمسینالتي مّیزت حقبجل ھذه المناھج أّن إلى اإلشارة ذلك البّد من و قبل 

  .والتكافؤ

"  Equivalence formelle"حول التكافؤ الشكلي "  Eugene Nidaیوجین نیدا "واألبحاث التي قام بھا 

  . خیر دلیل على ھذا المنحى في نظریة الترجمة "  Equivalence dynamique"كافؤ الدینامیكي والت

  

  :   Eugene Nidaوجین نیدایالتكافؤالدینامیكي ل - 1- 2

إذ أفكاره حول الترجمة إنطالقا من ترجمتھ للكتاب المقدس "   Eugene Nidaیوجین نیدا "لقد صاغ          

غرض األساسي المتوخى من الترجمة عنده ھو إیصال مغزى الكتاب المقدس وتقریبھ من مدارك الّناس في أّن ال

  .   )1(لغاتھم ألسباب التبشیر

الدراسة العلمیة للنشاط  ال بّد من إعتبار: " في قولھ وذلك ا إلى إمكانیة دراسة الترجمة دراسة علمیةنیددعى 

  "                 .بعلم الداللة اخاصا وإھتماما من األلسنیة المقارنة والتي تحمل بعدا تأثیری فرعا الترجمي
               « L’étude scientifique de l’activité traduisante peut et devrait être considérée 

                  comme une branche de la linguistique comparée, présentant une dimension 

                  dynamique et un intérêt tout particulier pour la sémantique. » (2)) 

الذي أرسى  Grammaire Générative النحوالتولیدي نظریتھ من )Nida )1964ھكذا استوحى نیدا و

في اللغتین   Equivalence dynamique كافؤ الدینامیكيفمّیز بین الت ، "Chomsky "قواعده شومسكي

   ) .3( الطریقة األولى مفضال بین اللغتین Equivalence formelleالشكلي  كافؤوالتإلیھا المترجم منھا و
------------------------- ---------------------------------------------------------------------------  

 
ص . 2000المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة األولى دراسة تحلیلیة عملیة إلشكال اإلصطالح ودور المترجم ، : الترجمة والتواصل: الدیداوي محمد ) 1(

80 .  
 
(2) Nida, Eugene et Charles Taber: The Theory and practice of Translation. Leiden: Brill 1969, p 495 

ص . 2000المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة األولى دراسة تحلیلیة عملیة إلشكال اإلصطالح ودور المترجم ، : الترجمة والتواصل: الدیداوي محمد ) 3(
80 .  
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فالتطابق األول . كافؤ الدینامیكيوالتأالشكلي  كافؤالت: كافئینبین ت ومن ثّم فإّن  نیدا یرى أّن على المترجم أن یختار

وفي المقابل، فإّن . یعطي األولویة لشكل النص المصدر ویھمل البنى النحویة وأسالیب و روح اللغة الھدف 

 التطابق الثاني یرمي إلى إحداث نفس التأثیر الذي أحدثھ النص المصدر متحررا بعض الشيء من بنى النص

یعمل  : " یتوجھ نحو رد فعل المتلقي من أجل السبب التاليكافؤ الدینامیكي وعلیھ فإّن نیدا یدعو إلى الت. المصدر

فالمترجم الذي ال یعتمد (...) . كافؤ الدینامیكيالتكافؤ الشكلي في العملیة الترجمیة على  تشویھ الرسالة أكثر من الت

ھي في الواقع مصدر لعدد ھام من " أمینة"یعي أّن ترجماتھ التي تبدو الشكلي ال كافؤ في ترجماتھ إّال على الت

  "              .شویھاتتال
                     «Dans la pratique traductive, l’équivalence formelle a tendance à déformer 

                      davantage le message que l’équivalence dynamique. ( …) Un traducteur 

                     qui ne fait que des traductions fondées sur une équivalence formelle 

                     ne se rend souvent pas compte à quel point ses traductions 

                   apparemment ‘fidèles’ génèrent en fait  d’importance altérations.»(1)  

  

یجب أن تحمل معنى للقارئ وأن تحمل :  ویرى نیدا أّن الترجمة الجّیدة یجب أن تتوفر على المعاییر األربعة التالیة

روح النص األصل ویجب أن تكون مصاغة بأسلوب طبیعي یسھل فھمھ وأخیرا یجب أن تولد لدى القارئ نفس 

  .  رد الفعل
  

ي أّنھ ألقى الضوء ألول مرة على الدور الھام الذي یلعبھ المتلقي و تكمن أھمیة المنھج الذي المقدم من طرف نیدا ف

دون التطرق إلى قدرة ’   األمانة‘في الواقع  ال ُیمكن التحدث عن : " في العملیة الترجمیة مبینا ذلك في قولھ

نقل الرسالة  المتلقي على  الفھم، أي أّنھ من المستحیل أن نقیس مدى أمانة ترجمة ما دون معرفة مدى قدرتھا على

   ."  إلى المتلقي المقصود
               «En fait, on ne peut pas parler de ‘fidélité’ sans la compréhension du 

                 destinataire: il es impossible de mesurer la fidélité d’une traduction sans 

                 savoir dans quelle mesure elle fait passer (ou devrait normalement faire 

                 passer) le message au destinataire voulu." (2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nida, Eugene, Albert . Toward a Science of Translating . Leiden: Brill 1964, p 192. 
 
 (2) Nida, Eugene, Albert . Toward a Science of Translating . Leiden: Brill 1964, p 183. 
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  :La Théorie interprétative النظریة التأویلیة - 2- 2

        

 Danica Seleskovitch"البدایة من طرف دانیكا سیلسكزفیتش  ُوضع وُصمم المنھج التأویلي في لقد          

للتراجمة الذین یشتغلون في المؤتمرات، لتدركا فیما بعد أّن "  Mariane Lederer"و ماریان لیدریر " 

یمكن للترجمة الشفویة أن ُتستخدم كنموذج : " ال تختلف في األساس عن الترجمة التحریریة اآلنیة الترجمة الشفویة

في الحقیقة ھي ترجمة أولیة و  اآلنیة و الترجمة الشفویة. سط في صیاغة نظریة للترجمة وللخطاب في آن واحدمب

 ." شفافة في آن واحد
            « Linterprétation simultanée peut servir de modèle simplifié à la fois pour une 

            théorie de la traduction et pour une théorie du discours. L’interprétation 

            simultanée en effet est le type de traduction à la fois le plus élémentaire et le 

             plus transparent. » (1)  

ارنة اللغویة إلى تنتقل بظاھرة الترجمة من نزعة المق"مفھوم المعنى في مكان الصدارة وھذه النظریة  ضعت و

    )2(."عملیة الفھم والتعبیر عند الفرد

وتعتقد سلسكوفیتش أّن المترجم ال ینتقل مباشرة إلى تحریر ترجمتھ في اللغة الھدف إّال بعد أن یتمكن من فھم 

ال تعتمد الترجمة التأویلیة على اللغة ": النص المصدر من خالل سلسلة من اإلجراءات مبینة ذلك في قولھا

. وصول إلى لغة أخرى ولكنھا تعتمد على معنى النص األول للتوصل إلى التعبیر عن ھذا المعنى في لغة أخرىلل

   " 
            «la traduction interprétative ne se fonde pas sur une langue pour arriver à une 

            autre mais bien sur le sens du texte premier pour arriver à l’expression de ce 

            sens dans une autre langue. » (3)  

  

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------   
 
 (1) Seleskovitch, Danica et Mariane Lederer. Interpréter pour traduire. Paris: Didier Erudition, Traductologie 1, 
1986, p74 
 

  .81، ص  2000لمركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة األولى الترجمة والتواصل، : الدیداوي محمد  ) (2
 

(1) Seleskovitch, Danica. « La Traduction interprétative ». Palimpsestes 1 (1987) ; p45,  
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ال ": التي تعد من أنصار ھذا المنھج في الترجمة أّن"  Christine Durieux"كریستین دوریو  ىوتر        

ثیرمطابق أترمي العملیة الترجمیة إلى تحقیق تماثل بنیوي بین النص األصلي والترجمة و لكنھا تسعى إلى تحقیق ت

ولكي یتحقق ھذا التأثیر المطابق على القارئ ال بّد من اللجوء إلى تكییف ثقافي لتعویض ذلك التباین . على القارئ

  . "           ي إلیھ النص األصلي ومتلقي الترجمةبین المجتمع الذي ینتم’ رؤیة العالم‘المتعلق ب
               « l’opération traduisante ne vise pas à la réalisation d’une identité de            

                 structure entre texte original et traduction mais une identité d’impact  

                sur le lecteur . Or, afin d’obtenir cette identité d’effet produit sur le lecteur,  

               une adaptation culturelle est indispensable pour compenser le differenciel  

               de ‘vision du monde’ entre la communauté du texte original et les destinataires 

               de la traduction." (1)  

  :  Jean René Ladmiralن روني الدمیرال وج - 3- 2

من أشد المدافعین عن اللغة والثقافة الھدف "  Jean Réné Ladmiral"ُیعتبر جون روني الدمیرال             

جوھر الترجمة الحرفیة ھو دیني توراتي وإّال  فكیف یعقل أن  : "وینقد بشدة دعاة الحرفیة في الترجمة إذ یعتقد أّن 

فاظ كالم المصدر ترجمة حرفیة ؟ إّال إذا كان الغرض من ذلك تحریرھا من العوارض اإلنسانیة الناتجة تترجم أل

  ."عن الخاصیة اإلعتباطیة للغة وتنزلھا منزلة الكالم  الرباني 
                « Le littéralisme est théologico-bibliste par essence. Sinon comment prendre 

                 au sérieux, à la lettre, les mots de la parole-source ? Sauf à les affranchir 

                 des contingences humaines de l’arbitraire linguistique et à les élever à la 

                 dignité du Verbe divin ! » (2) 

إنطالقا من ذلك عملیة الترجمیة إنطالقا من ممارستھ الشخصیة للترجمة ولقد صاغ الدمیرال أفكاره حول ال

معارف نظریة یمكن إستخالصھا من شتى العلوم كاللسانیات من أجل فھم وإدراك ":  یعتبرأّن نظریة الترجمة ھي 

  .       عوارض العملیة الترجمیة
                   « Acquis théoriques que l’on peut retirer de disciplines comme la 

                  linguistique pour conceptualiser les aléas de la pratique traduisante.»(3) 
 ------------------------------------------------------------------------------------ --  

 (2) Durieux Christine.  « La traduction : transfert linguistique ou transfert culturel ? » Revue des lettres et de 
traduction 4 (1998), p29. 

 (1) Ladmiral, Jean-René. « Entre les lignes, entre les langues » Revue d’esthétique 1 (1981) :75  

(2) Ladmiral, Jean-René. Traduire : théorèmes pour la traduction. Paris : Gallimard, Tel, 1994a. p 203 
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 "  ّن الغایة من الترجمة تكمن في  إعفائنا من قراءة النص األصليأ": ویرى الدمیرال
                   “une traduction , ça sert à “nous dispenser de la lecture du texte original”.(1)  

یفھمھ وعلیھ فإّنھ لذلك یجب أن یكون النص الھدف مصاغ بلغة وأسلوب واضح یستطیع القارئ المستھدف أن 

:  یلخص المرحلتین األساسیتین في الترجمة كما یلي   

  النص المصدر، ) فك للرموز كما یقال خطأ( وفیھا یتم فھم ’ القراءة والتأویل ‘مرحلة ) 1"(

  "     مرحلة إعادة الكتابة وفیھا یتم صیاغة النص الھدف) 2(
                « (1) une phase de ‘lecture-interprétation’, où il s’agit de comprendre  

                 (de décoder, comme on dit à tort) le texte-source ;  

                 (2) une phase de ‘réécriture’ (rewording), où il s’agit de produire un 

                 texte-cible. »  (2)    

لوصف النزعتین األساسیتین المتعارضتین " néologisme"أول من صّك مفردتین جدیدتین ویعتبر الدمیرال 

إذ أطلق على المترجمین الذین  1983في الترجمة خالل ندوة فرنسیة بریطانیة حول الترجمة في لندن في جوان 

ھتمامھم بالنص والمترجمین الذین یولون إ  sourciers"  أھل المصدر : " یعطون اإلمتیاز للنص المصدر ب

  : وذلك في قولھ )ciblistes )3" أھل الھدف: "الھدف ب

ویعطون األولویة للغة المصدر في حین أّن أولئك الذین  بالدال للغةیلتصقون ’ أھل المصدر‘ أولئك الذین أسمیھم "

ك المعنى المحمل ، ولكن لیس ذا المعنىال یركزون  ال على الدال وال على المدلول بل  على ’ أھل الھدف‘أسمیھم 

. "           أو الخطاب الذي یجب أن ُیترجم بتوظیف الوسائل الخاصة بلغة الھدف الكالم في اللغة بل معنى المتولد عن

 ) ترجمتنا(
              « Ceux que j’appelle les ‘sourciers’ s’attachent au signifiant de la langue, et ils 

                 priviligient la langue-source; alors que ceux que j’apelle les ‘ciblistes’ mettent 

               l’accent non pas sur le signifiant , ni même sur le signifié mais sur le sens,  

               non pas de la langue, mais de la parole ou du discours, qu’il s’agira  

               de traduire en mettant en œuvre les moyens propres à la langue-cible. » (4) 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1)  Ladmiral, Jean-René. Traduire : théorèmes pour la traduction. Paris : Gallimard, Tel, 1994a, p15 
(2) Ladmiral, Jean-René. Le Traducteur et l’ordinateur, Langages 116 (1994b), p 13 
 
 (3) Ladmiral, Jean-René. La langue violée ? Palimsestes 6 (1991), p 23  

(4) Ladmiral, Jean-René. Traduire : théorèmes pour la traduction. Paris : Gallimard, Tel, 1994a, 
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"  sourciers/ciblistes" ’أھل الھدف/أھل المصدر‘: ثنائیتھ المقترحة ومن ثّم یطرح الدمیرال من خالل

  : ن مختلفتین في الكتابة طریقتی

األدب وإنتاج ’  تجنیس‘تعطي اإلمتیاز للّنص المصدر وترمي إلى   سیةننزعة روما -من جھة -سیكون لدینا"

نصوص دخیلة عن اللغة الھدف ، ومن جھة أخرى، سیكون لدینا نزعة كالسیكیة تعطي اإلمتیاز للّنص الھدف 

دقیق للملفوظات التي من المفروض ’ ضبط‘ یة تجریبیة تقوم على والذي یھدف إلى جمالیة الترجمة من خالل عمل

  ."      أن یترتب عنھا في اللغة الھدف تأثیرات داللیة وأدبیة مكافئة للملفوظات المضمنة في النص المصدر
                  « D’un côté, on aura un romantisme sourcier qui tendrait à ‘ethnologiser’ 

                     la littérature, à produire des textes exotiques en langue-cible. De l’autre, 

                    on aura un classicime cibliste dont le programme est celui d’une esthétique 

                    de la traduction procédant empiriquement aux ‘réglages’ précis des 

                    énoncés qui sont censés produire en langue- cible des effets sémantiques 

                    et littéraires ‘équivalents’ à ceux qu’avait mis en œuvre le texte-source.»(5)  

 
 

  : اتمة خ

  

بعد عرض مبسط ألھم المقاربات والمناھج التي تعطي اإلھتمام بالنص المصدر وقارئھ نستخلص مّما سبق       

أّن الترجمة بتصرف ھي المقاربة التي تنقل النص المصدر عن طریق تقدیم متطّلبات اللغة الھدف ومستلزماتھا 

مصدر ومستلزماتھا فیشعر القارئ وكأّن النص المترجم كتب على متطلبات اللغة ال) الثقافة والعادات والتقالید(

  .أصال بلغتھ

  

  

  

  

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 (5) Ladmiral, Jean-René. La langue violée ? Palimsestes 6 (1991), p 26-27. 
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 :خاتمة الفصل الثاني

   
أجنبیة "صبة إّما للغة النص المصدر وثقافتھ والدعوة إلى المحافظة على بالرغم من كل تلك المناھج المتع      

أو تلك التي تدعو إلى اإلعتناء بالنص الھدف في لغتھ وثقافتھ ألرضاء تطلعات القارئ، ھناك أیضا من " النص

من یندد بكل ھذه اإلتجاھات المتعصبة سواء  )George Steiner " )1"تاینرسأمثال جورج  –المنظرین 

  . المتجھة إلى النص المصدر أو التي تتوجھ إلى النص الھدف ویدعوا إلى إیجاد توازن بین ھذین الخصمین

تاینر على سالذي ھو عبارة عن مقاالت فلسفیة عن اللغة، یؤكد جورج "  After Babelما بعد بابل " ففي كتابھ

  . خصائص كل لغة وكل ثقافة ویعطي  تفسیرا آخر للترجمة المتوازنة

  

تاینر أّنھ ال توجد ترجمة مثالیة ألّن الفھم بین الناس دائما جزئي حتى التواصل في اللغة الواحدة وأّنھ سیؤكد  كما

.  النص المصدر والنص الھدف: على المترجم أن یبذل ما في وسعھ لتحقیق التوازن بین ھذه القوى المتجاذبة

   )2(. ال بین الھویة والغیریةفھو یعتقد أّن األمانة في الترجمة تمثل اإلعتد علیھو

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  
- --------------------------------------------------------------------------------------  

 (1) Steiner, George. Après Babel : une poétique du dire et de la traduction. Paris : Albin Michel, 1978; p740.   

(2) Ibidem.   
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  الفصل الثالث: استراتجیات الترجمة:

  مقدمة

   :ترجمة الحرفیةال - 1

  النسخ - 1- 1

   االقتراض  - 2- 1

   الترجمة كلمة بكلمة - 3- 1

   الترجمة بالنسخ - 4- 1

  توظیف الدخیل - 5- 1

   :الترجمة بتصرف - 2
  التكافؤ - 1- 2

  التتمیر - 2- 2

  إظھار المضمر - 3- 2

  التكنیة - 4- 2

  التعدیل - 5- 2

  اإلقتصاد - 6- 2

  اإلضمار - 7- 2

  :تقنیات مشتركة - 3

  البناءإعادة  - 1- 3

  الثابت المنقول - 2- 3

  حاشیة المترجم - 3- 3

  : أخطاء الترجمة - 4

  المعنى العكسي- 1- 4

  المعنى الخاطئ - 2- 4

  الحذف - 3- 4

  اللغو - 4- 4

  الزیادة - 5- 4

  اإلسھاب - 6- 4
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  : مقدمة
بعدما تطرقنا في الفصلین السابقین إلى شيء من تاریخ الترجمة وسلطنا الضوء على بعض النظریات           

توجیھات للمترجم أثناء عملھ، سنعرض فیما یلي اإلجراءات التي تمّیز التي تحاول أن تقّدم بعض اإلرشادات وال

كل استراتجیة سواء أكانت حرفیة أم ترجمة بتصرف مع تقدیم تعاریف بسیطة توجھ القارئ وتعطیھ نظرة عامة 

ورأینا كذلك أّنھ من الضروري تلخیص جملة األخطاء التي یقع فیھا المترجمون مھما كانت . عن كل إجراء

  . تراتجیتھم ، ولكن قبل ذلك ُنعرف ما معنى إستراتجیة الترجمة اس

  

  )Stratégie de traduction )1: إستراتجیة الترجمة 

ھي إستراتجیة متناسقة ینتحیھا المترجم بحیث تتوافق والمرمى المحدد لترجمة نص معین، وتوجھ          

ذي یعمل علیھ وتتجلى من خالل القرارات اآلنیة التي إستراتجیة الترجمة مقاربة المترجم العامة حیال النص ال

  .تتجسد في تطبیق ُنھج الترجمة على إختالفھا

     

  )Traduction littérale )2: الترجمة الحرفیة -1

لقد سبق وتطرقنا إلى مفھوم الحرفیة في ظل نظریة الترجمة وعرضنا آراء أبرز           

وفي ھذا المقام سنقدم للقارئ تعریفا مكمال جامعا لمختلف المنظرون وعلى رأسھم أنطوان بارمان، 

نتج فیھا المترجم الّنص الھدف محترمًا یستراتجیة في الترجمة إوعلیھ فإّن الحرفیة ھي . اآلراء السابقة

و ینطبق مفھوم الحرفیة على معنى النص وشكلھ على . الخصوصیات الشكلیة التي برزت في النص المصدر

 نالتعبیر عأن یولي األفضلیة للتغریب فیقوم بإعادة الحرفیة المترجم الذي یتبع مسلك الترجمة و یؤثر ، السواء

على المستویین ) emprunt(وھو یلجأ ما یلجأ إلى التعریب باالقتراض. الّنص المصدر ملتصقًا بشكلھ األصلي

مصدر من مالمح الثقافة ما یتجّلى في الّنص ال) adaptation( تكییفالمعجمي والتركیبي وال یسعى إلى 

  .والحضارة

  :وتتحقق الترجمة الحرفیة من خالل اإلجراءات التالیة
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

مصطلحات تعلیم ،  Monique C .Cormier، مونیك س كورمیيHannelore Lee-Jahnke، ھنلور لي جاھنك Jean Delisleجون دولیل  -)1(
جامعة القدیس  ترجمة وأقلمة جینا أبو فاضل، جرجورة حردان، لینا صادر الفغالي ، ھنري عویس، ،Terminologie de la Traductionالترجمة 

    23، ص 2002یوسف، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مدرسة الترجمة، بیروت، لبنان ،
  
  51ص  نفس المرجع السابق) 2(
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  )Calque )3: النسخ - 1- 1

   .و نھج في الترجمة یقضي بنقل كلمة أو عبارة من النص المصدرإلى النص الھدف نقًال حرفیاھ     

إكتتابك كتابًا عن كتاٍب حرفًا بحرف واألصل ُنسخة والمكتوب : النسخ ") : 1990(وجاء في قاموس لسان العرب 

   ."عنھ ُنسخة ألّنھ قام مقاَمھ والكاتب ناسخ ومنتسخ

 Sa compassion me réchauffe le cœur: للجملة التالیة فمثال الترجمة الحرفیة 

  . تعاطفھ ٌیثلج صدري : وإذا ما عمدنا إلى ترجمة بتصرف فستكون على الشكل التاليتعاطفھ ُیدفئ قلبي :  ھي 

  

 )Emprunt )4 :االقتراض - 2- 1

ردة مستعارة أو تعبیر مستعار ھو نھج في الترجمة یلجأ إلیھ المترجم في نصھ الھدف عندما یقوم باستخدام مف     

  . من اللغة المصدر إّما الفتقار اللغة الھدف إلى مقابل وارد في المعجم وإّما ألسباب إنشائیة أو بالغیة

  . و قد یشار إلى المفردة المعّربة باالقتراض بحرف مغایر ألحرف النص

  

  )Traduction mot à mot )5: كلمة بكلمة الترجمة - 3- 1

تقوم على أن ینقل المترجم في الّنص الھدف عناصر حرفیة لیس بالمعنى الذي تقدم، و ترجمة  ھي           

قد تسيء الترجمة بالرصف إلى المعنى وإلى تماسك النص ومقروئیتھ و. الّنص المصدر من غیر تبدیل في ترتیبھا

  . خطاءلألوغالبا ما تكون مصدرا 

  

 )calque-Traduction )6: الترجمة بالنسخ - 4- 1

تقوم على نقل مكّونات الّنص المصدر إلى الّنص الھدف محافظة على أشكال ھذه حرفیة ھي ترجمة          

  تمثل الترجمة بالنسخ أقصى حدود و المكونات الداللیة واالشتقاقیة والصرفیة

 . ترجمةلیست فھي شبھ ترجمة والحرفیة  الترجمة

  
-------------------------------------------- -------------------------------------------  

مصطلحات تعلیم ،  Monique C .Cormier، مونیك س كورمیي Hannelore Lee-Jahnke، ھنلور لي جاھنك Jean Delisleجون دولیل )3( 

جامعة القدیس  ي، ھنري عویس،ترجمة وأقلمة جینا أبو فاضل، جرجورة حردان، لینا صادر الفغال ،Terminologie de la Traductionالترجمة 

  130ص   2002یوسف، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مدرسة الترجمة، بیروت، لبنان،

  59 نفس المرجع السابق، ص) 4(

  52 نفس المرجع السابق، ص) 5(

  54نفس المرجع السابق، ص ) 6(
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  )Gallicisme Anglicisme )7/:الدخیلتوظیف  - 5- 1

ى حالھ في اللغة الھدف وقد ُیستخدم ھو مفردة أو تركیب نحوي مستعار من لغة أخرى یستعمل عل           

  .الدخیل ألغراض بالغیة أو أسلوبیة

  Anglicisme: بــ فیعرف الدخیل اإلنكلیزيأّما  Gallicisme: الفرنسي بـ یعرف الدخیلو

ویبقى الدخیل . إّن استعمال الدخیل خارج وظیفتھ ھو غیر مستحب وال سیما إذا توافر مقابل لھ في اللغة الھدف

للفظة المعّربة غیر خاضع لقواعد اللغة العربیة وغیر موافق للصیغة العربّیة وال یجوز فیھ االشتقاق وخالفا 

  .وال یدخل منھ عادًة غلى صلب اللغة إّال القلیل القلیل مّما یشیع استعمالھ في الحیاة الیومیة. والنحت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------------------------------------------- -------------------------------------  

مصطلحات تعلیم الترجمة ،  Monique C .Cormier، مونیك س كورمیي Hannelore Lee-Jahnke، ھنلور لي جاھنك Jean Delisleجون دولیل  - )7(

Terminologie de la Traduction، جامعة القدیس یوسف، كلیة اآلداب  نري عویس،ترجمة وأقلمة جینا أبو فاضل، جرجورة حردان، لینا صادر الفغالي ، ھ

  83  ، ص 2002والعلوم اإلنسانیة، مدرسة الترجمة ، بیروت، لبنان ،
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   )1( Adaptation: ) التكییف(الترجمة بتصرف  – 2

وھي نھج یقضي . ھي استراتجیة في الترجمة تقوم على المحافظة على المعنى بغّض النظر عن الشكل     

المترجم  بذلك ینشئ و. الجدید الذي نقل المترجم إلیھ الّنصباستبدال واقع اجتماعي ثقافي بواقع یتالءم واإلقلیم 

 .  نّص ھدف یتوافق وقواعد اللغة وعادات التعبیر التلقائیة التي یعتمدھا المتكلمون األصلیون

 :وتعتمد الترجمة بتصرف على اإلجراءات التالیة

  

  )Equivalence )2: التكافؤ  - 1- 2

في اللغة  أو مثل أو قول مأثور )Expression figée(یر جامد ھو نھج في الترجمة یقضي بنقل تعب     

  . في اللغة الھدف یعّبر عن الفكرة نفسھا وال ینقل المفردات بحرفیتھا أو مثل أو قول مأثور المصدرإلى تعبیر جامد

  

  )Etoffement  )3: التتمیر - 2- 2

الھ دف یف وق ع دد المف ردات المس تخدمة       ھو نھج في الترجمة یقضي باستخدام عدد من المف ردات ف ي ال ّنص         

في الّنص المصدر وذلك من أجل إعادة التعبیر عن فكرة أو تدعیم معنى مفردة من الّنص المصدر ال یتمّتع مقابلھا 

  . في اللغة الھدف باالكتفاء الذاتي

  

  )Explicitation  )4:إظھار الُمضمر - 3- 2

 texte(ال دقائق داللّی ة غی ر م ذكورة ف ي ال ّنص المص در      یقضي بإدخو) étoffement(ھو حصیلة التتمیر     

source (    إّنما یستدّل علیھا المترجم من خالل السیاق المعرفي أو المناسبة المشار إلیھا وذل ك توخی ا للوض وح أو

 ).langue cible(نظرًا للقیود التي تفرضھا اللغة الھدف 

 
------------------------------------------------ ---------------------------------------  

مصطلحات تعلیم الترجمة ،  Monique C .Cormier، مونیك س كورمیي Hannelore Lee-Jahnke، ھنلور لي جاھنك Jean Delisleجون دولیل  )1(

Terminologie de la Traduction،  ، جامعة القدیس یوسف، كلیة اآلداب  ھنري عویس،ترجمة وأقلمة جینا أبو فاضل، جرجورة حردان، لینا صادر الفغالي

  31، ص  2002والعلوم اإلنسانیة، مدریة الترجمة ، بیروت، لبنان ،

  57نفس المرجع السابق ، ص ) 2(

  39نفس المرجع السابق ، ص ) 3(

  27نفس المرجع السابق ، ص ) 4(
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 )Périphrase )5: التكنیة - 4- 2

اظ أو بتعبیر ُیفید معنى ھي وجھ من وجوه التتمیر یقضي باستبدال لفظة في النص المصدر بمجموعة ألف     

  ".الذھب األسود"ب" نفط"استبدال لفظة : مثال. اللفظة في النص المصدر

  

  )Modulation )6: التعدیل - 5- 2

ھو نھج في الترجمة یقوم على إعادة بناء القول في النص الھدف من خالل تبدیل في وجھة النظر حیال      

  . یرا عن اسم الكل والمجرد تعبیرا عن الملموسالصیغة األصلیة كأن نستعمل اسم الجزء تعب
  

  )Economie )7: إلقتصادا - 6- 2

ھو نھج في الترجمة یقضي بإعادة التعبیر عن قول في اللغة الھدف باستخدام عدد من الكلمات یقّل عن العدد      

  . الوارد في النص المصدر

  

  )Implicitation )8: اإلضمار  - 7- 2

ألّنھا ) texte source(الذي یقضي بإلغاء دقائق داللّیة مذكورة في الّنص المصدر اإلقتصاد ھو حصیلة    

أو المناسبة المشار إلیھا في الّنص الھدف ) contexte cognitif(تظھر بشكل بدیھي من السّیاق المعرفي 

)texte cible .(  

  ) 1990لسان العرب " (أضمرت الشئ إذا غیبتھ"

  

  

  

  

  
----------------------- -----------------------------------------------------------------------------  
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ستراتجیة التي یتبناھا خالل العملیة اإل نھناك إجراءات یستخدمھا كل مترجم بغض النظر ع: إجراءات مشتركة-3

  : الترجمیة منھا مایلي 

  )Restructuration )1:إعادة البناء  - 1- 3

ھي عملیة تدخل في إطار صناعة الكتابة تقوم على تبدیل ترتیب وحدات القول بغیة احترام القیود الّنحویة أو       

  . تلك المتعارف علیھا في اللغة الھدف

مترجم عن إعادة صیاغة جملة أو فقرة حسب بناء الّنص المصدر فیلجأ إلى إعادة بنائھما توخیًا البا ما یعجز الغ

  .للوضوح والتناسق والترابط
  

 )Report )2: الثابت المنقول - 2- 3

ھو وجھ من أوجھ عملّیة الترجمة یقضي بنقل بعض عناصر النص المصدر التي ال تحتاج إلى تحلیل       

  . االقتضاءھدف مع المحافظة على شكلھا األصلي أو تغییره عند تفسیري إلى النص ال

  . و ُتترجم عامة أسماء العلم واألرقام والتواریخ والرموز بنقلھا نقًال ثابًتا

وقد ُیستثنى من ھذه القاعدة بعض أسماء العلم التي تّتسم بسمة ثقافیة رمزیة وبعض وحدات القیاس التي یجب 

 .  : miles 50كلم 80: مثل تحویلھا

  .و یسمى العنصر الذي ُینقل على ھذا النھج الثابت المنقول

  
  )Note du traducteur  )3: حاشیة المترجم - 3- 3

و تتسم ھذه الحواشي  .ھي حاشیة ٌیضیفھا المترجم وٌیضّمنھا معلومة یرى فیھا فائدة لقارئ النص المترجم     

نعة عن تل وقائع ثقافیة وحضاریة یظّن المترجم أّنھا ممتشھد على محدودیة الترجمة وتتناوو ،بطابع تعلیمي

و تصادف ھذه الحواشي في اآلثار األدبّیة أكثر منھا في النصوص البراغماتیة .الترجمة أو أّن المستھدف یجھلھا

  . الواردة بین ھاللین مقام الحواشي الشروحالتي تقوم فیھا 

نھم من یرى أّنھا تغطیة لعجز المترجم عن التعبیر فیما جدل أھل اإلختصاص فم) م.ح(حواشي المترجم "تثیر  

  . یرى البعض اآلخر أّنھا تعكس ضمیر المترجم المھني الذي یحرص على مقروئیة نّصھ
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

مصطلحات تعلیم الترجمة ،  Monique C .Cormier، مونیك س كورمیي Hannelore Lee-Jahnkeاھنك ، ھنلور لي جJean Delisleجون دولیل  - )1( 
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بعد عرض لمختلف اإلجراءات التي یوظفھا المترجم في عملھ ، نتطرق إلى طبیعة األخطاء التي قد یرتكبھا  -

  :   أخطاء مرتبطة بالترجمة وأخطاء مرتبطة باللغة: المترجم  وتنقسم إلى قسمین 

  

   )uctionFaute de trad )1: الخطأ في الترجمة - 4

یبرز ھذا الخطأ في النص الھدف وُینسب إلى عوامل متعددة كجھل أصول الترجمة أو سوء تطبیقھا أو      

تتلخص وأخطاء الترجمة . االبتعاد عن قواعدھا ونھجھا أو تفسیر مغلوط لمقطع في النص المصدر أو خطا منھجي

   :فیما یلي 

   

   )Contresens )2: عنى العكسيالم - 1- 4

خطأ في الترجمة یقوم على أن ینسب المترجم إلى جزء من النص المصدر معنًى ُیخالف بھ ما رمى إلیھ  وھ      

من خطأ في التفسیر أو من نقص في الثقافة العامة وتؤدي إلى خیانة المؤّلف في  عنى العكسينتج المیو. المؤلف

  .فكرتھ

   

 )Faux sens )3: معنى الخاطئال - 2- 4

الترجمة یرتكبھ المترجم عندما ینسب إلى مفردة أو عبارة من النص المصدر داللًة محتملة  ھو خطأ في     

  . معنى عكسيخاطئة تشّوه معنى النص من غیر أن ُتقضي بالضرورة إلى 

عن داللة ظّنھا المترجم سدیدة وھي في الواقع استعمال في غیر موضعھ ناتج من سوء  المعنى الخاطئویتأتى  

  . ھذا االستعمال بالتنافر تفسیر وُیعرف

  
  )Omission )4: حذف ال - 3- 4

ھو خطأ في الترجمة یرتكبھ المترجم عدما یغّیب عن النص الھدف ، بغیر سبب، عنصرا من عناصر المعنى      

والبّد من التمییز بین النقصان والخسارة من جھة والنقصان واإلضمار الذي یكون . الوارد في النص المصدر

  --------------------------------------------------------------------------------------- . ن جھة أخرىمسوغًا م
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 )5( sens-Non: ) إنعدام المعنى(لغو ال - 4- 4

ھو خطأ في الترجمة یرتكبھ المترجم عندما ینسب إلى جزء من النص المصدر معنًى خاطئًا یؤدي إلى إقحام      

  .  صیاغة منافیة للمنطق في النص الھدف

عن خطأ في التفسیر أو عن خطأ منھجي ویعكس تقصیرا یصیب المترجم أو طالب الترجمة في تفكیره  اللغویتأّتى 

  . أو تحلیلھ

  

 )Paraphrase)6: إلسھاب ا - 5- 4

ھو خطأ في الترجمة ینتج من خطأ منھجي یقضي بترجمة جزء من النص المصدر بقول یطول من غیر      

بما ُیثقل كاھل النص  périphraseمن خالل الزیادات أو اإلفراط في استعمال التكنیة السھاب قد یتمّثل او. فائدة

  . الھدف

  

  )Ajout )7: الزیادة - 6- 4

خطأ في الترجمة یرتكبھ المترجم عندما ُیدخل من غیر تسویغ في النص الھدف معلومات غیر مفیدة أو  وھ    

  . عندما ینّمق النص الھدف بألوان بیانیة أو أسلوبیة غابت أصًال عن النص المصدر

كّلف مجاوزة إنسان یتزّید في حدیثھ وكالمھ إذا ت. الزیادة خالف النقصان ") 1990(ورد في قاموس لسان العرب 

  " .والتزّید في الحدیث الكذب. ما ینبغي
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  قيــــالقسم التطبی
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  القسم التطبیقي

  :الفصل األول

       وایة الجزائریة باللغة الفرنسیةالر: مقدمة 

   دراسة تطبیقیة في روایة الدروب الوعرة - 1

   الدروب الوعرة قراءة في روایة   - 2- 1

  ملخص الروایة  - 3- 1

  نبذة عن حیاة مولود فرعون - 4- 1

   :الفصل الثاني

  روایةالمن  مختارة  ةنصّی معطیاتتحلیل  - 2
  نقل األسماء واألعداد أو ما یعرف بالثابت المنقول - 2- 2
 ترجمة التعابیر الجاھزة واألقوال المأثورة  والتعابیر الجامدة  - 3- 2

  المتغیر اإلقلیمي (ترجمة الخصائص اللغویة الممیزة إلقلیم معین  - 4- 2

   الحذف - 5- 2

  الحذف والتعمیم   - 6- 2

    ادةالشرح والزی - 7- 2

 الدخیل واإلقتراض   -8 - 2

  والترجمة بالنسخ  النسخ - 9- 2

   المعنى الخاطئ والمعنى العكسي -10- 2

ع من الترجمةالممتن - 11- 2 

  النتائج واإلستنتاج - 3
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  )      Le roman algérien d’expression française(: الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة: مقدمة
  

 تمثل في جملة منتفي العالم العربي بخاصیة منفردة  داباآلالجزائري الحدیث عن بقیة  بتمیزاألدی          

   .تاریخیة ال مناص منھامرحلة أنبتتھا  التي الخصائص المركبة المعقدة

والعنصر  يوالعنصر العربالعنصر المحلي : رزائري على مّر العصور ثالثة عناصاألدب الج تدخلت في تشكیلو 

وأثمرت في النھایة  خعبر التاریصورة شدیدة التعقید والثراء في  ةالعناصر الثالثالالتیني الفرنسي وانصھرت 

 . التینیًا فرنسیًا، وإن نطق بالالتینیة والفرنسیة قبل أن یكون» جزائریًا« أدبا

ولغویة متمیزة وأثارت بذلك  ظاھرة ثقافیة شكلت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیةوتجدر اإلشارة أّن 

الفكریة واالجتماعیة  اباعتبار مضامینھروایة عربیة  ھامنھم من عّد، فبین النقاد والدارسین جدًال كبیراًً حولھا

مكتوبة باللغة الفرنسیة باعتبار أن اللغة ھي الوسیلة الوحیدة التي بھا یكتسب  ھا روایة جزائریةعّدمنھم من و

     )1(.ھویتھ األدب

  

ریة المكتوبة باللغة الفرنسیة فال یسعنا إّال أن نذكر أّن ھذا ومھما یكن من تضارب لآلراء حول الروایة الجزائ

كما سیتجلى لنا من خالل  بالتنوع والثراء وبالصراع والمقاومة المثقا تاریخ ثنایاھا تحمل فيالنوع من الروایة 

 . دراسة روایة تنتمي إلى ھذا النوع من األدب

 

        

  

  

  
 ------------------------------------ ---------------------------------------------  
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  : " es chemins qui montentL"دراسة تطبیقیة في روایة الدروب الوعرة   - 1

یعتمد ھذا القسم الذي نخصصھ للعمل التطبیقي على تحري وكشف تواجد بعض اإلجراءات واألسالیب        

  - حسب رأینا - الترجمة بتصرف والحرفیة وتسلیط الضوء على أھم األخطاء المرتكبة: المعتمدة في اإلستراتجیتین

 Les chemins qui"ت نصّیة من ترجمتین لروایة الدروب الوعرة كما بّینا في القسم النظري عبر معطیا

montent  "الدروب "األولى تحت عنوان : إحدى أشھر روایات الكاتب الجزائري مولود فرعون المعربة مرتین

الجزائري للمترجم  "الدروب الشاقة"حت عنوان تالثانیة  و الترجمةحنفي بن عیسى .دللمترجم الجزائري   "الوعرة

  . ن بن یحيحس

والحق أّن اختیارنا لھذه الروایة لم یكن ولید الصدفة وإّنما لحرصنا الكبیر على خدمة الموضوع الذي أردنا  

  :  دراستھ مستندین في ذلك إلى سببین

   :فاألول عملي

الترجمة ( مختلفین إذ ُتعّد  ھذه الروایة من الروایات الجزائریة القلیلة التي تمت ترجمتھا مرتین بإستراتجیتین

  .مّما نتج عن ذلك ترجمتین مختلفتین)  بتصرف والترجمة الحرفیة

   :أّما الثاني فجمالي 

، فرنسا كذلك على شھرة واسعة، لیس في وطنھ فحسب بل في ویكمن في أھمیة روایة مولود فرعون التي حازت

بین حضارتین، األمر الذي فالروایة لیست فقط دراما عاطفیة بل ھي قصة تعكس حیرة وإرتباك كل شخص یحیا 

  . قد یؤدي بھ إلى الضیاع

األدب " (Les lettres françaises" في" André Wurmser"وقد اعتبرالكاتب الفرنسي أندري ورمسر 

 )1(.من أحسن ما كتب مولود فرعون على اإلطالق’ الجمیلة والحزینة‘أّن ھذه الروایة ) الفرنسي

مثاًال كان و» عالمین وثقافتین«  ذاتھ جمع فعًال فيفقد  ممثًال نموذجیًا لجیلھیعتبر فرعونمولود باإلضافة إلى أّن 

محاولة جدیة لتصویر حیاة وطنھ وشعبھ بموضوعیة وطرح  الذي نجد في إبداعھ للفنان المخلص والشجاع

بالكفاح زخرت بھا مرحلة یقظة الوعي الوطني للجزائریین تلك المرحلة المرتبطة  المشكالت والمتناقضات التي

   .)2( االستقالل من أجل

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Commentaire parru sur la couverture du roman: Les chemins qui montent, Mouloud Feraoun, aux 
Editions du Seuil, France.  
 

الذات المعلومة وأسئلة الحداثة،موقع : الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة : ورد في مقال للدكتور حفناوي بعلي، جامعة عنایة، الجزائر) 2(  
www.batoota.com 

____________________________________________________________  
نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   

http://www.batoota.com


الفصل األول/القسم التطبیقي----------------- ---- - -----------------------------------------ین الحرفیة والتصرف الترجمة األدبیة ب  

  

  " : Les chemins qui montent"قراءة في روایة  - 2- 1

 "Les chemins qui montent " ھو العنوان األصلي لروایة الكاتب الجزائري مولود فرعون الذي شرع

وقد القت قبوال واسعا من طرف  1957نشرت ألول مرة سنة  .1956سنة  وأنھاھا 1953ھا سنة في كتابت

  . الجمھور والنقاد

صفحة من تي في اثنین وعشرین ومئ )Les chemins qui montent")1"جاءت النسخة الفرنسیة من روایة و

للمترجم الجزائري   )2("ب الوعرةالدرو"القطع المتوسطة، في حین صدرت النسخة المترجمة األولى تحت عنوان 

أّما النسخة المترجمة الثانیة فقد صدرت  صفحة من القطع المتوسطةي حنفي بن عیسى في أربعة وثمانین ومئت

  . صفحة من القطع المتوسطة يللمترجم حسن بن یحي في ستة وستین ومئت )3( "الدروب الشاقة"تحت عنوان 

  

  : ملخص الروایة - 2- 1

حیث نجد  في أوائل الخمسینات، أي قبل ثورة نوفمبر بفترة وجیزة،ھذه الدراما العاطفیة  أحداثتجري          

ومنفصًال عن العالم وبعیدًا عن التاریخ، نجده یكتب  منعزال في قریة قبائلیة نائیة"  اعمر آیت العربي" مثقفًا قرویًا

في قریة " ذھبیة"و " اعمر آیت العربي" بین جمعت عالقة حب ھامن خاللمولود فرعون یطرح الكاتب  مذكرات

التطرق إلى حیرة وإرتباك جیل نضج یطمح  باإلضافة إلى في جبال جرجرة في منطقة القبائل" إیغیل نزمان"

  .للتخلص من العبودیة

قضیة الزواج المختلط وما یعانیھ أبناء ھذا الزواج ألّن أمھ فرنسیة " اعمر"من خالل شخصیة  أیضا وطرح الكاتب

كما طرح مشكلة العمال المھاجرین ألّنھ كان واحدًا منھم ومشكلة المبدئیة . لمت بعد زواجھا من والدهأس

  .واإلنتھازیة فقد كان صاحب مبادئ یكره الدجل والنفاق

قضیة التبشیر المسیحي في بالد القبائل ومشكلة الّدین والتدین وممارسات الّناس في " ذھبیة"كما طرح من خالل  

كانت من " ذھبیة"وعرض مشكلة الفقر والفقراء باعتبار أسرة . م وحیاتھم الیومیة البعیدة عن روح الّدینمعامالتھ

  . وإلى جانب ھذه العالقة نسج مولود فرعون عالقات أسریة وعالقات اجتماعیة أخرى. أفقر األسر

  

 

  

----------------------------------------------------------------------- -------------------------  

(1) Mouloud Feraoun: Les Chemins qui montent, Collection Méditerranée, Aux Editions du Seuil,  Paris. 

  .، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائــــر1984ترجمھا من الفرنسیة حنفي بن عیسى، طبعة رابعة منقحة  روایة ،الدروب الوعرة مولود فرعون، -2

  .، روایة ترجمة حسن بن یحي، سلسلة وحي القلم، دار صالح تالنتیقیت للنشر والتوزیع، بجایة، الجزائرالدروب الشاقةمولود فرعون،  -3 

____________________________________________________________  
نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل األول/القسم التطبیقي---- ----------------- - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   
  

   )1(:نبذة عن حیاة مولود فرعون - 3- 1

بقریة تیزي ھیبل و سّجل بلقب فرعون في الحالة المدنیة الفرنسیة  1913مارس  8ولد مولود فرعون في        

وكان عمره سبع  1920حق بالمدرسة اإلبتدائیة بمسقط رأسھ في سنة الت.آیت شعبان: لكن لقبھ الحقیقي ھو 

وبعدھا . لیواصل دراستھ في المدرسة اإلبتدائیة العلیا بتیزي وزو 1928في سنة  منحة سنوات، ثّم تحصل على

وقد تحصل على ثقافة تركت في نفسھ أثرا عمیقا على  1932التحق بمدرسة تكوین المعلمین ببوزریعة عام 

بنة إتزوج بومعلمًا للغة الفرنسیة بتیزي وزو  1935في سنة وعّین  .وى اإلیدیولوجي والجمالي واللغويالمست

أصبح مدیًرا للدروس  1952وفي سنة  .بتاوریرت موسى 1946عّمھ ذھبیة لینجبا سبعة أطفال ، ثّم عیّن في سنة 

  .بتیزي وزو )Fort National )2فور ناسیونال "التكمیلیة في مدینة 

أصبح  1960إلى مدرسة الناظور في أعالي مدینة الجزائر لیصبح مدیرا لھا وفي سنة  1957انتقل في سنة  و

رفقة خمسة من زمالئھ في الخامس عشر  حیث لقي حتفھ - الجزائر العاصمة-األبیاربمفتشا للمراكزاالجتماعیة 

التي كانت تعمل من أجل جزائر  (O .A.S)على ید فرقة من كمندوس المنظمة العسكریة السریة  1962مارس 

لفرعون قبل ثالثة  وھكذا انتھت الحرب من أجل االستقالل التي دامت سبع سنوات بشكل مأساوي بالنسبة. فرنسیة

  .  1962إتفاقیة ایفیان ودفن یوم الثامن عشر مارس  أیام من توقیع

 ، فبدأذین عاصرھم وعاش حیاة المعلم الكاتباقتفى مولود فرعون آثاركباراألدباء التعلیم وموازاة لمھنة ال        

 1950ولم یقم بنشرھا وطبعھا إّال في سنة  1939في سنة "  Le fils du pauvreنجل الفقیر"كتابة روایتھ 

  . Albert Camusمع ألبیركامو 1951كما كانت لھ عّدة مراسالت ابتداء من سنة ، ھعلى حساب

في الخامس عشر " La terre et le sangاألرض والّدم " تھ من كتابة روایمولود فرعون انتھى        

بفضل دار النشر " Les chemins qui montentالدروب الوعرة "ظھرت روایة  1957في سنة و ،جویلیة

وفي . ولم ینشر إّال بعد وفاتھ 1955الذي بدأ كتابتھ سنة "  Journal یومیاتي" ثّم كتابھ "   Le Seuil لوسوي"

كما نشر كذلك مقاالت وكتب حول . ، الشاعر القبائلي"سي محند أو محند"بنشر ترجمة أشعار قام  1960سنة 

  . قضایا التعلیم والبیداغوجیا

ولد  إیمانویل روبلس، وھو كاتب فرنسي یذكرلقد كان مولود فرعون یتمتع بشخصیة ممّیزة إذ             

عة أن فرعون لم یكن إنسانًا طیبًا وھادئًا فحسب، بل معھد بوزری ، كان صدیقًا لفرعون ودرس معھ فيبالجزائر

الروس ویحب فرنسیي  یضمراإلجالل للكتابو یلتھم الكتب ببساطةویقرأ أكثرمنا جمیعًا  مثقفًا كان أھم من ذلك

  . القرن الثامن عشر
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------  
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)2(Fort-National إبان الحقبة اإلستعماریة" لربعا ناث إي راثن"ھي التسمیة .  
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یقدّرھم كان من ھؤالء األشخاص الذین " : أّنھ"  Jean Danielجون دانیال "ویقول عنھ الكاتب الفرنسي        

  )     دانیال  جون."    (فقد كان رجال  صموتا مرھفا وصامدا محبًا للحیاة، كامو
                     « Il était de ces êtres comme Camus les aimait  silencieux, fins et 

                        solides, accordés à la vie. »  (Jean Daniel, Preuves) (3)  

  

ون جبھ صرح فمثال نذكر ما  ترك موت الكاتب أثرًا فاجعًا في قلوب كل الناس من ذوي اإلرادة الطیبةلقد       

 الرئیسیة ھي رغبتھ في رؤیة اإلنسانتھ لقد كانت جریم:" إثراغتیال مولود فرعون مروش في استجواب لھع

ابن فقیر من أن یقرر  كللخاص وسعیدًا بتمتعھ بوطنھ ومؤمنًا بمستقبلھ ویمكن سعیدًا، یحمل باعتزاز اسمھ ال

  )4( ".مصیره

ھذا ""   : لوموند" Le Mondeفي مقال لھا في صحیفة "  Germaine Tillionوقالت عنھ جارمان تیلیون  

كتاب الجزائر قد تّم  الرجل الطیب حقا الذي لم یؤذ أحدًا والذي كّرس حیاتھ لجمھوره والذي كان حقا من كبار

 ."    اغتیالھ

                  « Cet honnête homme, cet homme bon, cet homme qui n’avait jamais fait de  

                tort à  quiconque, qui avait dévoué sa vie au bien public, qui était l’un des plus 

                grands écrivains de l’Algérie à été assassin .»(5) 

  

  

  

  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
(3) Cité sur la couverture du roman : Les chemins qui montent, Mouloud Feraoun ; aux Editions du 

Seuil , Paris.   
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(5) Cité sur la couverture du roman : Les chemins qui montent , Mouloud Feraoun ; aux Editions du 
Seuil . Paris 
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  : "Les chemins qui montent"ن روایة م مختارة  نصّیة معطیاتتحلیل  - 2
بودنا أن نشیر قبل الشروع في العمل التحلیلي إلى أّن إھتمامنا سینصب أساسا على تحري وكشف تواجد       

الترجمة بتصرف والترجمة الحرفیة وتسلیط الضوء على : بعض اإلجراءات التي تعتمد علیھا اإلستراتجیتین 

  . المدونة عطیات نصّیة إستقیناھا منبعض األخطاء من خالل تحلیل م

  

وإكتفینا بذكر الحروف  -ألسباب عملیة- سیجد القارئ أننا إختصرنا أسماء كل من الروایة والترجمتین  :مالحظة

  : األولى لكل من عنوان الروایة والترجمتین  كالتالي

‘Les chemins qui montent : C.q.m’ 

  ) و.د(الدروب الوعرة :  1ت:الترجمة األولى للمترجم حنفي بن عیسى 

  )  ش.د(الدروب الشاقة : 2ت: الترجمة الثانیة للمترجم حسن بن یحي 

  

  Report: نقل األسماء واألعداد أو ما یعرف بالثابت المنقول -1- 2

  :  األسماء  *

ن إال في یترجمعادة ما تبقى األسماء على حالھا في النص المترجم مھما اختلفت اإلستراتجیات المتخذة من قبل الم

  :  وسنبین في األمثلة التالیة بعض اللبس الذي ظھر في الترجمتین . حاالت شاذة

   

1-C .q.m : « Je m’appelle Amer n’Amer, autrement dit Amer fils d’Amer. »   

P103 

"   .عامرعامر ابن : ، وإذا شئت فقلعامر أن عامر الذي أعرف بھ ھو االسم) :" و.د( الدروب الوعرة 1ت 

 132ص

  115ص."      أي ابن أعمر ‘ َنْعَمْر‘اسمي أعمر ) : "ش.د( الدروب الشاقة  2ت 

 
ھو َاْعَمْر كما ورد في الترجمة الثانیة، والنطق  لالسمبعامر والنطق الصحیح   Amerنالحظ أّن المترجم نقل إسم 

  . 3رجم الثاني صبھذا الشكل خاص بمنطقة القبائل في الجزائر كما ورد في حاشیة المت

  " . ابن"القبائلیة  باللھجةفي الترجمتین والتي تعني "  ن"و" أن"ونالحظ أیضا أّن ظھور 
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2-C .q.m : « …puis il y aura les mioches de Mouh ou Ali qui se mettront à 

brailler ….»              P115 

 

 ت 1 (د.و) : "... ثم یأخذ صبیان موح والي في الصراخ ...."            ص146

 ت 2 (د.ش) : ".... ثم یبدأ صبیان ‘موح وعلي‘ في الصراخ ....    ص130

 

موح "والتي ھي خاصة بمنطقة القبائل في الجزائر والتي تنطق  Mouh ou Aliیظھر من النص األصلي اسم 

یقصد  Aliأّما في الترجمة الثانیة فقد تفطّن المترجم بأّن " . موح والي"ولیس كما ورد في الترجمة األولى " أوعلي

  . ولیس والي" علي"لكاتب بھا ا

  

3-C .q.m :…le Djurdjura étincelait haut dans le ciel mais la vallée de sébaou 

apparaissait rougeâtre et sale.           P159 

 

ت 1 (د.و) : وتألأل الضیاء فوق جبال جرجرة الشامخة، إال أن الثلج لم یسقط في األراضي المنخفضة فظھر نھر 

 السباعو كأنھ محمر الجوانب ومتعكر اللون.    ص203

 ت 2 (د.ش) : وتألألت قمم جبال جرجرة في العلى إال أن نھر السیباو كان یبدو محمرا ومتعكرا.    ص188 

 
بنھر السباعو أّما المترجم الثاني فقال  valée de sébaouترجم  ألولأّما في ھذه الجملة فنالحظ أّن المترجم ا

  . واألصح ھو نھر السباعو المعروف في منطقة جرجرة. ما جاء في الفرنسیة نھر السیباو ك
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  *األعداد واألرقام :

 
وحدة القیاس المیل (من األصل أن تنقل األعداد والوحدات كما وردت في النص المصدر إّال في حاالت نادرة 

رجمتین ، إّال أننا الحظنا خالل فحصنا للت) الدرجة المئویة أو الفھرنھایت: والمترـ وحدة قیاس درجات الحرارة 

إضمارا للعدد الصحیح رغم وضوح ذلك في النص المصدر، لذا لم یتوخا المترجمان الدقة واألمانة كما 

  : سنستعرض ذلك في األمثلة التالیة

1-C .q.m : « Il était à dix pas de la fontaine dont la courette était encore vide 

. »           p74 

  ."فقط من العین التي ال تزال باحتھا خالیة من النساء  خطوات عشر إّنھ على بعد) : "و.د( 1ت 

  80ص."           من العین حیث ال تزال الساحة خالیة بعد عشرة أمتار على ......واختبأ) : "ش.د( 2ت 

رأ أي عشر خطوات وھذا ما نقرأ في الترجمة األولى أّما في الترجمة الثانیة فنق dix pasورد في النص األصلي 

  . عشرة أمتار وھذا خطأ من المترجم ألّن الخطوة ال تعادل المتر

  

2-C .q.m : « Une demi douzaine de ses amis avaient tenu à rester avec lui 

jusqu’au dernier moment . »          p81  

.                       "أبوا إّال أن یظلوا معھ حتى اللحظة األخیرة تة من أصدقائھس غیرأن) : "و.د( 1ت 

  101ص

."                                الذین أبوا إّال أن یبقوا معھ حتى اللحظة األخیرة بعض من أصدقائھإّال ) : "ش.د( 2ت 

  89ص

ّن المترجم الثاني لم في حین أكما ورد في النص األصلي " مقران"نالحظ أّن المترجم األول نقل عدد أصدقاء 

  .   بعض، رغم أّنھ یجب نقل األرقام بأمانة:الترجمة العدد الحقیقي لألصدقاء واكتفى ب یعطي لقارئ
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3-C .q.m : « Souvent nous étions une demi-douzaine de mioches à jouer 

dans la poussière…. »          p119 

  

لغبار نجتمع لنلعب في الطریق الملئ با -ونحن ستة أو نحو ذلك من األطفال الصغار - كثیرا ما كنا ") : و.د( 1ت 

  150ص            " ...والتراب

  135ص"  ...فیتصاعد الغبار بعض من رفاقي األطفالوعادة ما كنت ألعب صحبة " ) : ش.د( 2ت 

 

نفس المالحظة السابقة، نقل المترجم األول عدد الصبیة التي كان یلعب برفقتھا اعمر وھم ستة بینما اختار المترجم 

. ل بعضالثاني عدم نقل العدد الدقیق وقا  

  

4-C .q.m : « Je suis là avec mes vingt-cinq ans et je peux lancer un défi à la 

mort. »         P106 

  136ص."          فما لھ من سبیل إليوإّني اآلن أتحدى الموت ) : " و.د( 1ت 

                 ".ویمكنني أن أتحدى الموتمن العمر  أنا اآلن في الخامسة والعشرین) :" ش.د( 2ت 

  120ص    

  

أّما في ھذه الجملة فنالحظ انقالب األمور، إذ أّن المترجم األول حذف العبارة التي وردت في النص المصدر 

كما نالحظ أیضا أّن . بینما حرص المترجم الثاني على اإلبقاء على عمره" اعمر"والتي تعطي بالضبط سن 

  " .فما لھ من سبیل إلّي: "اب بالغیة لم تظھر في النص األصلي وھيالمترجم األول  زاد جملة من عنده ألسب

 

5-C .q.m : « Dans neuf foyers sur dix le réveil sera maussade, frileux et 

triste. »               p115 

 ت 1 (د.و) : "وھكذا یبدأ الصباح حزینا باردا في أغلب البیوت".          ص146

 ت 2 (د.ش) :" وھكذا یبدأ الصباح كئیبا وحزینا في تسع بیوت من بین عشرة".         ص130

  . ذكر المترجم الثاني بدقة ما ورد في النص األصل بینما إختار المترجم األول التعمیم : نفس المالحظة السابقة 

 

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  
والتعابیر   Expression idiomatique(واألقوال المأثورة) Cliché(ترجمة التعابیر الجاھزة  - 2- 2

  : Expression figéeالجامدة 

  

واألقوال المأثورة والعبارات الجامدة من أصعب األمور التي تواجھ المترجم  جاھزةتعتبر ترجمة التعابیر ال       

إذ أّن المعادل الحرفي ال یضمن في أغلب األحیان عملیة الفھم عند القارئ، وبذلك یلجأ إلى البحث عن المكافئات 

ومن خالل . ولو كلفھ ذلك اإلبتعاد عن النص المصدرومقروئیة النص المترجم حتى " إنتقال المعنى"حتى یضمن 

الذي ترجم بتصرف عمد إلى البحث عن ) المترجم األول(قرائتنا للترجمتین نالحظ أّن المترجم حنفي بن عیسى 

مكافئات في اللغة العربیة من أجل سالمة المعنى مع  لجوئھ في حاالت نادرة إلى النسخ ، أّما بالنسبة للمترجم 

الذي اعتمد الحرفیة في ترجمة أغلبیة النص لجأ ھو اآلخر في بعض األحیان إلى ) المترجم الثاني(حي حسن بن ی

وبذلك یمكن أن نستنتج . البحث عن مكافئات في اللغة العربیة من أجل سالمة المعنى وذلك إلستحالة نقلھا حرفیا

مثل ھذا النوع من البنى اللغویة التي تحمل معھا أّنھ ال یمكننا اإلعتماد  على إستراتجیة الحرفیة دائما في ترجمة 

  .  عادة شحنة ثقافیة ممّیزة 

  : و سنبّین من خالل األمثلة التالیة مدى صحة ذلك

 

1-C .q.m : « Et, dans ces cas, il se crée des foyers particuliers, ni musulmans, 

ni chrétiens : on renvoie dos à dos Mahomet et Jésus et l’on s’occupe de 

soi. »               P24 

  

فال ھي بالمسلمة وإذا حصل ذلك فإّن األسر التي تنشأ عن مثل ھذه الزیجات ھي بدورھا شاذة ، ) :" و.د( 1ت 

  26ص"      .وال یعنون إّال بشؤونھم الخاصة وال ھي بالمسیحیة ویھمل أفرادھا الشعائر الدینیة

ال تعیر أي اھتمام ال للمسیحیة وال لإلسالم فإّن األسر التي تنشأ من مثل ھذا الزواج وإذا ُوجد ) : "ش.د( 2ت 

  19ص   ."وتكتفي باإلنشغال بشؤونھا الخاصة ومشاكلھا الیومیة

والتي لیس لھا مقابل "  … renvoyer dos à dos"نالحظ أّن الجملة في النص المصدر تحتوي على عبارة 

وبذلك فإّن كال المترجمین عمدا ) 2006قاموس المنھل " (لم یحكم ألحد من الخصمین"في اللغة العربیة ومعناھا 

 . إلى ترجمة الفكرة حتى ال یحدث إختالل في المعنى، إذ أّن الترجمة الحرفیة غیر ممكنة في ھذا المقام

  

  

____________________________________________________________ 

موذجان" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

2-C .q.m : « (…) on peut se repentir un brin, prier le Dieu miséricordieux. »  

p31 

  

   35ص."  وأن تبتھل إلى اهللا لیغفر لھا ذنبھا صغیرة من الندمتسكب عبرة  ما علیھا إال أن) : "و.د( 1ت 

   29ص."       لیغفر لھا ذنوبھافتتضرع إلى الّرب الغفور الرحیم ) : "ش.د( 2ت 

 

.." شيء قلیل من" والتي معناھا "  .. un brin de"نالحظ أّن الجملة في النص المصدر تحتوي على عبارة 

نالحظ أّن المترجم األول حرص على إظھار ھذه العبارة بإیجاد مكافئ لھا في ف) . 2006عربي - المنھل فرنسي(

 .  العربیة بینما حذف المترجم الثاني العبارة

 

3-C .q.m : « ( ...) mauvaise langue et impitoyable . »      p43     

  

  51ص."      وال تشفق على أحد وال ترحم سلیطة اللسان كما أنھا) : "و.د( 1ت  

 44ص. "                وتسّب الناس لیال ونھارًاال تشفق على أحد : "2ت

 

سلیطة اللسان وھو في رأینا : بمكافئ لھا في العربیة"  mauvaise langue" قام المترجم األول بترجمة عبارة 

  . أّما المترجم الثاني فراح یشرح ویفسر معنى العبارة. أنسب

  

» p46  . e scandale plus que la mortIls craignent l :« .q.m C -4  

  

 56ص."      وأخوف ما یخیفھم ھو أن یفتضح أمرھم) : " و.د( 1ت 

 48ص."     إذ یخشون الفضیحة أكثر مما یخشون الموت) : "ش.د( 2ت 

  

لى كل قام المترجم األول بترجمة معنى الجملة أّما المترجم الثاني فحرص على ترجمة بالنسخ إذ أبقى في جملتھ ع

  . عناصر الجملة األصلیة ومع ھذا فإّن المعنى لم یختل في رأینا

  

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي- - ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

5-C .q.m :« Tous se passe le plus naturellement du monde. » P51 

 ت 1 (د.و) : "وھكذا تجري ھذه األموركلھا وال یرى فیھا بأسا وال تثریبا.      ص61

 53ص."              بصورة طبیعیة وكل ھذه األمور تحدث) : "ش.د( 2ت 

  

 le plus naturellement du:" بترجمة مختلفة لعبارة -كل حسب إستراتجیتھ -قاما ننالحظ أّن المترجمی

monde  " فاألول قام بتصرف إذ أتى بعبارة لھا نفس المعنى وفیھا شيء من األناقة ومفھومة من طرف القارئ

  . المستھدف، بینما الثاني قام بترجمة بسیطة تقارب العبارة الفرنسیة 

 

6-C .q.m : « (…) de chercher elle aussi un mari à sa file, de lui dénicher 

l’oiseau rare! »   p49 

 ت 1 (د.و) : "حتى تعثر البنتھا على فتى األحالم."       ص58

 ت 2 (د.ش) : "حتى تعثر على ابنتھا على فارس األحالم."     ص50

  

بما یكافئھا في اللغة العربیة ألّن الترجمة " l’oiseau rare"في ھذه الجملة قاما المترجمان بترجمة عبارة 

  . ستكون غیر محبذة وغیر مفھومة بالنسبة لقارئ النص الھدف "  العصفور الفرید"الحرفیة 

   

7-C .q.m : « ….et qu’enfin la femme du garde champêtre était, disait-on, 

l’oracle des Ait-Slimane. »   P72 

  

  90ص."   صاحبة األمر والنھي عند آیت سلیمان-فیما یقال-ھيأن زوجة الناطور و) : "(...) و.د( 1ت 

  78ص."      ھي مدبرة شؤون دار آیت سلیمانوأّن زوجة الناطور ) : " (...) ش.د( 2ت 

ففي . والتي تعني أّن لھا شأن عظیم في عائلة آیت سلیمان" oracle" جاء في الجملة في النص األصل كلمة

ى نالحظ أّن المترجم ترجم معنى الكلمة وأعطى للقارئ المستھدف فكرة دقیقة للمكانة المرموقة التي الجملة األول

أّما في الترجمة الثانیةـ فقد اكتفى المترجم بتوصیل . صاحبة األمر والنھي: تحتلھا زوجة أخ مقران عندما قال

" gouvernante"من خاللھا أّنھا كالقّیمة  یمكن أن یفھم القارئ" مدبرة شؤون"المعنى للقارئ بالتقریب إذ أّن 

  . وھي المرأة التي تعنى بشؤون الّدار من طبیخ وتنظیف دون أن یكون لھا شأن في العائلة

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

8-C .q.m : « Cette petite chrétienne, après tout, allait me faire perdre la tête. »   

P76 

.                    ط المستقیمكادت تضلني عن الصراالحمد هللا ، لقد نجوت من تلك الصبیة النصرانیة التي ) : "و.د( 1ت 

  95ص

  83ص."      كادت تفقدني صوابيحمدا هللا الذي نجاني من تلك الفتاة المسیحیة التي ) : "ش.د( 2ت 

  

في حین أّنھ كان " perdre la tête"نالحظ أّن المترجم األول قام بترجمة بتصرف إذ أتى بمكافئ للعبارة 

غرار المترجم الثاني الذي قام بترجمة حرفیة ولیس ترجمة كلمة بكلمة  على" تفقدني صوابي: یستطیع أن یقول 

  . ومع ھذا لم یختل المعنى وكان أكثر وفاءا للجملة في النص المصدر

  

9-C .q.m : « Il prit sur l’étagère une demi-bouteille d’anisette, se versa un grand 

verre qu’il but sec .»               p85 

"                                  فشربھ صرفا من الماءفتناول من أحد الرفوف زجاجة من العرق وصّب منھ كأسا كبیرا ) : "و.د( 1ت 

  107ص

وشربھ جرعة فمّد یده إلى أحد الرفوف وتناول زجاجة من شراب األنیسون ومأل منھ كأسا كبیرا ) : "ش.د( 2ت 

  95ص."                     واحدة

  

صرفا من الماء بدل من صرفا فقط أّما المترجم الثاني : ب" but sec"في الترجمة األولى نالحظ  أّنھ تّم ترجمة 

  .  فترجم بجرعة واحدة وقد أّدى المعنى

 

10-C .q.m : « Les Ait-Hamouche, ma fille, portent malheur aux Ait-Larbi .»                                  

p98 

 ت 1 (د.و) : "إّن بیت آل حموش یابنتي سیكون وباال على آیت العربي."   ص126

 ت 2 (د.ش) : "إّن عائلة آیت حموش تجلب النحس لعائلة آیت العربي."    ص112

وأتى بما یوازیھا في اللغة العربیة أّما المترجم الثاني فقام "  porte malheur"قام المترجم األول بأقلمة العبارة 

وجاءت العبارة مفھومة ولم تحدث أي تشویھ  traduction calqueیسمى الترجمة بالنسخ  حرفیة أو ما ةبترجم

  . في المعنى وكان األقرب للجملة األصلیة ولروح النص

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------یة والتصرف الترجمة األدبیة بین الحرف  

 

11-C .q.m : « Le budget du centre n’est pas une mine. »    P104  

  114ص"    .لیست كنزا ال ینقص وال یفنىإّن میزانیة المركز البلدي ) : "و.د( 1ت 

  117ص  ."لیست منجما للذھب وسیأتي یوم ستنفذ أموالھا ألن میزانیة البلدیة) :" ش.د( 2ت 

 

ترجمة حرفیة ثم أتبعھ بشرح حتى یتسنى للقارئ  فھم "  n’est pas une mine"ترجم المترجم الثاني عبارة 

  . ة وكان موفقاوعوضھ بما یفي الغرض في اللغة العربی" منجم"المعنى، أّما المترجم األول غّیب من ترجمتھ كلمة 

 

12-C .q.m : « Le fils de Madame ! un cobaye, tant pis pour lui ! Aucune 

importance. »          p 120 

ما أنا في نظرھم إّال طفل ال ! كبش الفداء، فلیكن إذن  ولد الرومیة الحقیروما أنا في نظرھم إّال  ") : و.د( 1ت 

  152ص            ". یستحق الشفقة والرحمة

في نظر خصومي ولم یكن یھمھم ما كان یؤول إلیھ  كفأر التجارببالفعل  ‘ابن المدام‘لقد كنت أنا ") : ش.د( 2ت 

  137ص                ".حالي

 

األكثر بالغة  أّما  المترجم الثاني " كبش الفداء"نالحظ أّن المترجم األول قام بتصرف إذ آثر العبارة العربیة 

، رغم أّن ھذه األخیرة ال تعبر فقط عن الفأر بل جمیع الحیوانات التي "  cobaye"بفأر تجارب  فترجم المفردة

  . تستعمل في التجارب في المخابر

 

13-C .q.m : « …le vent du nord hurlait à mes oreilles et dans ses hurlements 

je distinguais la voix de hibou du vieux Bachir. »        P162 

"  ....نعاق الغرابومیزت في أنینھا صوت الشیخ بشیر كأنھ ...تئن في أذني وأنا أسمع ریح الشمال ") : و.د( 1ت 

  207ص

           " .بولولة البوم، وتمتزج بصوت الشیخ بشیر األشبھ  تعوي في أذنيو أنا أسمع ریح الشمال  ") :ش.د( 2ت 

  192ص

  

  

  

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

سیة ، قاما كل من المترجمین بترجمة ونفس المالحظة تنطبق على ھذا المثال ، ففي الشطر األول من الجملة بالفرن

أّما في الشطر الثاني من الجملة ، فنجد أّن المترجم . بالنسخ وقد أدت المعنى، فاألنین یحمل معنى الصوت المرتفع

للتعبیر عن صوت كئیب " نعاق الغراب"بما یقابلھا في العربیة وھي "  voix de hibou" األول قام باستبدال 

ولولة "بغیة توصیل المعنى للقارئ، أّما في الترجمة الثانیة نسخ المترجم العبارة الفرنسة وقال أي أّنھ قام بتصرف 

وفي ظني ومع أّن التعبیر غریب نوعا ما إّال أّن القارئ یمكن أن یفھم قصد الكاتب ذلك أّن البوم ینّم عن " . البوم

  . الحزن والكآبة 

  

 14-C .q.m : « Imaginez l’effrayante tête de la grande vielle, venue spécialement 

pour nous comme une chouette de mauvais augure et adressant à tous sa 

malédiction diabolique. Voilà le tableau. »           P185 

  

كأنھا غراب لشر تصوروا رأس العجوز المرعب ، تلك العجوز التي ما جاءت إّال لتدعو للجمیع با ") :و.د( 1ت 

  235ص     ".ذلك ھو المنظر الذي ال أنساه أبدا.  منحوس

جاء  غرابا منحوساوبقیت في ذاكرتي صورة تلك العجوز التي أفزعنا وجھھا وتصورتھا " ) : ش.د( 2ت 

 220ص    ".لعنتھ الشیطانیةخصیصا لیصّب علینا 

 

 comme une chouette" de mauvaiseارة أّما في ھذه الجملة فقد فضّل المترجم الثاني أن یترجم عب

augure   بغراب منحوس لكي یفھمھ القارئ العربي ألّن الغراب مثال للحزن والكآبة .  

بینما المترجم الثاني احتفظ بھذه العبارة وترجمھا " malédiction diabolique" حذف المترجم األول عبارة

  .  لعنة شیطانیة: ترجمة بالنسخ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

15-C .q.m :« Le hakem, à peine plus âgé que moi, qui nous écrase de son 

dédain et fait trembler les vieilles barbes. » 

p. 129 

  

وقد تسلط على عباد اهللا وأعمل والغریب في األمر أن الحاكم شاب ال یكبرني في السن إال قلیال ، ) :  و.د( 1ت 

  164ص          .فیھم ید القمع واإلرھاب

یرتعش منھ الكبار حین برني سّنا إال قلیال لكنھ كان مسیطرا مھیمنا والحاكم عندنا شاب ال یك) : ش.د( 2ت 

 149ص        .یخاطبھم

 

األشحاص المسنین والتي تعني "  vieilles barbes"نالحظ أّن  الجملة في النص األصلي تحتوي على عبارة 

عباد اهللا أّما المترجم الثاني : ل فالمترجم األول لم یكن دقیقا في ترجمتھ إذ قا) . 2006قاموس المنھل (المحافظین 

  . ولم یلجأ إلى ترجمة حرفیة بحتة" یرتعش منھ الكبار"فقد وفق إلى حد بعید في ترجمتھ إذ قال  

 

16-C .q.m : « Lorsque je suis arrivé en face de lui, il est devenu vert… »                 

p132 

 ت 1 (د.و) : " حینما وقفت أمامھ اصفر وجھھ..."       ص167

 ت 2 (د.ش) :" ولما اقتربت منھ ، اصفر وجھھ ..."     ص152

 

وھي ترجمة " اصفّر وجھھ"في العربیة وھي "  devenu vert"قاما المترجمین اإلثنین بإیجاد مكافئ لعبارة 

  .لن یكون لھا معنى" اخضّر وجھھ"موفقة ألّن الترجمة الحرفیة 

  

  : ھا على الجملة التالیةونفس المالحظة یمكن تعمیم 

 

17-C .q.m : « ….étrangler son cou de vipère… »  p132 

 ت 1 (د.و) : "... وأن أمسك بھ من تالبیبھ."           ص168

 ت 2 (د.ش) :"... وأمسك بھ بكلتا یدّي من عنقھ ألقطع أنفاسھ..."     ص152

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

18-C .q.m : « Pourquoi ne songe-t-elle pas à me ménager un petit peu, elle qui 

est à deux doigts de la fin ? »             P109 

  

وقد - لماذا ال تكف عن طلب بعض األشیاء التي ال أكاد أحضرھا من أجلھا حتى ترفضھا؟ لماذا) : " و.د( 1ت 

  139ص"    ال تترفق بي قلیال وال تشفق علي ؟ - أصبحت قاب قوسین من الموت

."                    قد دناكل ھذه المتاعب مادام أجلھا ولماذا أیضا ال ترحمني قلیال وتوفر علي ) :" ش.د( 2ت 

  123ص

 

قاموس المنھل " (قرب من، أشرف على" والتي معناھا "  à deux doigts de la fin" نالحظ أّن العبارة

 ).2006عربي -فرنسي

معنى العبارة  والتي تحمل نفس" قاب قوسین"لجأ المترجم األول إلى عبارة أخرى مستعملة في اللغة العربیة  

  . الفرنسیة بینما لم یدرج المترجم الثاني في ترجمتھ أي عبارة مأثورة واكتفى بترجمة المعنى

 

19-C .q.m : « C’est le marché des dupes. »          P209 

 

 ت 1 (د.و) : "وھذه ھي الصفقة الخاسرة."            ص268

 ت 2 (د.ش) : "إنھا فعال صفقة األبالھة"            ص251

  

نالحظ أّن الترجمة بالنسخ المعتمدة في الترجمة الثانیة للعبارة الفرنسیة لم تكن واضحة وغریبة نوعا ما عن 

  .  المتلقي العربي، بینما قام المترجم األول بالبحث عن مكافئ في اللغة العربیة للعبارة الفرنسیة

 

20-C .q.m : « Ma mère a voulu lui arracher les yeux. »      P216 

 

  276ص." أن تفقأ عینیھفترامت علیھ أمي، وھي من شّدة الغضب ترید ) :" و.د( 1ت 

 ت 2 (د.ش) :" فثارت علیھ أمي وأرادت أن تنھال علیھ ضربا."              ص258

 

 

____________________________________________________________ 

جانموذ" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

بمكافئ قریب لھا في اللغة "  arracher les yeux" في ھذه الجملة نالحظ أّن المترجم األول ترجم عبارة 

تنھال علیھ : موفقة ، بینما المترجم الثاني اكتفى بترجمة تقریبیة  المعنى وقال  وھي ترجمة" تفقأ عینیھ"العربیة 

  " .  ضربا

  

21-C .q.m : « La question pour nous est de savoir tricher avec cette vie de 

chien  ( …)     et lui rire au nez. »   P136 

  

    ". وأن ال نقیم لصروف الدھر أي حساب (...)، ھا من تعاسةرغم ما فیننا متعلقون بالحیاة ، إ ") : و.د( 1ت 

  173ص

  157ص(...)"   ،  الواقع المّر الذي نعیشھال بّد علینا یا ذھبیة أن نتحایل على ھذا ) : ش.د( 2ت 

 

- قاموس المنھل فرنسي(والتي تعني حیاة بائسة "  vie de chien" تحتوي الجملة في النص األصل على عبارة 

  . ، فقاما المترجمان بشرح معنى ھذه العبارة مع استحالة ترجمة حرفیة )2006عربي 

ال نقیم لصروف الدھر أي : بینما تصرف المترجم األول وترجم  rire au nezلم یترجم المترجم الثاني عبارة 

  . حساب

 

22-C .q.m : « C’est elle qui a donné l’alarme  …»         P111 

   142  ص(...) " ألنھا سنت سنة حسنةلى كل حال فلھا فضل كبیر علینا وع) : " و.د( 1ت 

 ت 2 (د.ش) : "وكانت مبادرتھا سابقة خیر ،  "                             ص126

 

ألّن الترجمة الحرفیة ال تضمن النقل السلیم "  donné l’alarme" نالحظ أّن المترجمین تصرفا في ترجمة 

  . للمعنى 

  

  

  

  

  

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

یة حرفیة وأقرب إلى النص األصلي، بینما المترجم األول بحث عن أّما في الجمل التالیة كانت الترجمة الثان -

  : مكافئات في العربیة بھدف الفھم والسالسة والطبیعیة

    

23-C .q.m : « Il a pris une mine triste et idiote. J’ai haussé les épaules ...»                                

p105 

  134ص."     وأعرضت عنھ غیر مكترث بھ. ھھ آیات الحزن والبالدةوارتسمت على وج) : "و.د( 1ت 

 118ص          "وھززت كتفي غیر مبال  بھ. وبان على محیاه الحزن والغباوة) :"ش.د( 2ت 

 

24-C .q.m : « … rompu de someil , plein d’amertume . »   p 203 

 ت 1 (د.و) : "...وأخّر صریع الكرى مكروب الفؤاد. "         ص257

 ت 2 (د.ش) :" ...أستسلم للنوم من شّدة اإلرھاق والغم یمأل قلبي. "   ص243

 

25 -C .q.m : « Maintenant , toutes griffes dehors,….. »    p182 

 ت 1 (د.و) : " أّما اآلن فقد كشرت عن أنیابھا ..."        ص182

 ت 2 (د.ش) : "وبعدما كبرت أخرجت مخالبھا ..."        ص167

 

26-C .q.m : «  … et restait en elle pareil à une grosse boule. Une boule dans 

sa gorge, une boule dans sa tête, dans sa poitrine, son ventre… » p15 

وفي رأسھا وفي صدرھا  ھاالغصة في حلقوھي تشعر بتلك . غصة خانقةفبقیت في نفسھا كأنھا ) : "و.د( 1ت 

   14ص...."            طنھاوفي ب

   8ص...."     وفي رأسھا وفي صدرھا وفي بطنھا  كتلة ضخمة في حلقھافیبقى ) : "ش.د( 2ت 

  

27-C .q.m : « …il est devenu son corps lui-même, de la pointe du crâne 

jusqu’aux orteils ; »               p15  

 

 ت 1 (د.و) : "    ...الذي استولى علیھا من الرأس إلى أخمص القدمین."    ص 14 

  8ص"      .من أعلى الجمجمة إلى أصابع رجلیھالقد استولى على جسدھا كلھ ) : "... ش.د( 2ت 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

28-C .q.m : « Il aurait pu lui donner une fessé ! »       p92 

 ت 1 (د.و) : "وطورا آخر یؤدبھا."                      ص 118

 ت 2 (د.ش) :" ولم یبق إّال أن یضربھا على دبرھا."       ص104

 

29-C .q.m :Tu l’as vue , me dit Said , elle nous a jeté un sort. Nous n’irons 

pas loin. »                      P185     

 

 ت 1 (د.و) :" وقال لي السعید: أرأیتھا ؟ ستكون منحوسة علینا. اهللا یلطف بنا.     ص235

أنا متأكد اننا لن نذھب بعیدا في ... لقد قدرت علینا شراذه العجوز أنظر إلى ھ: وقال لي السعید) :" ش.د( 2ت 

 220ص. "        رحلتنا

 

30-C .q.m : « (…) une si belle enfant ne peut me rester sur les bras. »    P23 

 ت 1 (د.و) :" كم أنا غبیة ! ھل یمكن أن تبور ."

  2 (د.ش) :" كم أنا غبیة، غیر ممكن أن تبقى فتاة جمیلة مثل ذھبیة دون زواج! " ص18

 

 ne peut me rester" sur les brasنالحظ أّن المترجم األول لجأ إلى إستعمال محلي لترجمة العبارة 

لم تتزوج، كاألرض البور التي ال : بارت الفتاة: وأرفقھا بشرح أورده في حاشیتھ" ھل یمكن أن تبور: "حیث قال 

أّما المترجم الثاني فقد قام . ضفاء لمسة محلیة على الّنص ، وقد إستوفى المعنى وذلك إل )استعمال محلي(تحرث 

  .   بتأویل صحیح للعبارة أّدى المعنى

  

  

  

  

  

  

  
____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - ----------------------------------------- الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  
  ) :  Régionalismeالمتغیر اإلقلیمي (ترجمة الخصائص اللغویة الممیزة إلقلیم معین  - 3- 2

ة اإلقلیمي ھو خصوصیة لغویة تتعلق بجماعة معّینة وینحصر استعمالھا ضمن مساحة جغرافی المتغیر      

ھي اللغة التي تستخدمھا جماعة أو فئة اجتماعیة معّینة في حقیھ زمنیة :  Sociolecteأّما لغة المجتمع . محددة

  .  محّددة

  

العدید من الكلمات والعبارات التي ال ھي من اللغة الفرنسیة وال ب Les chemins qui montentتزخرروایة 

من أصل قبائلي، ضمّن روایتھ بالعدید من الكلمات القبائلیة فكون الروائي مولود فرعون . من العربیة الفصحى

 . النص طابعا محلیا حتى یضفي على

  

ونالحظ تباین في اتخاذ القرارات بالنسبة للمترجمین الذین تارة یؤثران اإلبقاء على ھذه المیزة وتارة أخرى 

  .یقومان بمحو ھذه الخصوصیات اللغویة

  :مثلة كالتاليولنبیّن ذلك اخترنا جملة من األ 

     

1- C .q .m : « Qu’il reviendra un peu sombre comme il avait l’habitude de 

revenir de la djema ou du café …. »     p24 

 ت 1 (د.و) :"وھل ستراه مرة أخرى عائدا من النادي او المقھى ..."   ص21

ت 2 (د.ش) :"أال زال بإمكانھا أن تشاھد وجھھ العابس كما تعودت أن تراه حینما یعود من ‘الجماعة’ أو المقھى 

15ص..."             

  

وھو تعبیر یستعمل في منطقة القبائل ویعني مكان " djema"نالحظ في ھذا المثال أّن المؤلف قصد استخدام كلمة 

، ) 15ص(الثاني  یلتقي فیھ أھل القریة لتبادل أطراف الحدیث ومعالجة شؤون القریة كما ورد في حاشیة المترجم

بینما حاول المترجم األول أن یعطي مكافئ لكلمة . حیث أبقى على الكلمة كما ھي وأرفقھا بشرح في أسفل الصفحة

"djema  " وفي رأینا أصاب المترجم الثاني عندما اختارأن ُیبقَي في . وھي ترجمة غیر دقیقة " النادي: "فقال

ما للمؤلف الذي قصد ذلك ولیتبین للقارئ أّن أحداث القصة تجري في النص المصدر على الكلمة على حالھا احترا

  . قریة في منطقة القبائل بالجزائر

  

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

2-C .q.m : « Quand j’ai expliqué aux représentants des différentes karoubas, 

réunis au ‘Café-Restaurant du Bon Couscous’ ....p189 

....  "                          ‘ مقھى ومطعم الكسكسي اللذیذ‘ قد تقابلنا في  – أبناء البالدنحن جماعة من ممثلي –وكنا ") : و.د( 1ت 

  241ص

      "...‘ مقھى ومطعم الكسكس اللذیذ‘في  الخروباتلقد ألححت یوم اجتمعت بممثلي مختلف  ") :ش.د( 2ت 

  226ص

  

إلضفاء " karouba"نفس المالحظة تنطبق على الجملة السابقة، إذ نجد أّن المؤلف قصد استعمال الكلمة القبائلیة 

ویدّل اللفظ على تنظیم خاص بقرى "  لمسة محلیة على النص الفرنسي وتنطق الكلمة باللھجة القبائلیة ثاخروبث

القبائل قدیما وھو مجموعة من العائالت التي تنتسب إلى أصل واحد كما ورد في حاشیة المترجم الثاني الذي 

كما ورد في " بأبناء البالد" ما حذف المترجم األول الكلمة وبدّلھا بین. إحتفظ بالكلمة كما ھي في النص المترجم 

  . الترجمة األولى 

    

3-C .q.m : « ….ils iront vite se soulager au mechmel."          P115 

 ت 1 (د.و) : " ...انھم یحثون الخطى لقضاء الحاجة واإلستنجاء.  "    ص146

 ت 2 (د.ش) : "ویتتابعون(...) حتى یقضوا حاجتھم في المشمل."                  ص130

 

وھو المكان " mechmel"ویمكن أن نعمم المالحظة السابقة على ھذه الجملة، إذ أّن المؤلف قصد استعمال كلمة 

فنالحظ أّن المترجم الثاني إحتفظ بالكلمة كما ھي . الذي یقضي فیھ الّناس حاجتھم في منطقة القبائل في تلك الفترة

أّما المترجم األول أضمر كلمة . األصل دون أن یرفق في ھذه المرة أیة تفسیر في الحاشیة ألّن المعنى ظاھر  في

  . واكتفى بالشرح" مشمل"

  

4-C .q.m : « Elle est allée s’asseoir près du kanoun… »      p14 

 

 ت 1 (د.و) : "وجلست بالقرب من الكانون..."               ص13  

  13ص..."                      الموقدفجلست إلى ) : "ش.د( 2ت 
 
  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/بیقيالقسم التط-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

" أّما في ھذا المثال ، فنالحظ أّن المترجمان قد غّیرا في استراتجیتھما، إذ قام المترجم األول باإلحتفاظ بكلمة 

kanoun " الكانون حفرة في وسط الغرفة : التي وردت في الجملة الفرنسیة مرفقا إیاھا بشرح في أسفل الصفحة

  .   أّما المترجم الثاني فقد فضل أن یأتي بمكافئ للكلمة. ذا اللفظ في النص الفرنسي، توقد فیھا الّنار ، وقد وردت بھ

 
5-C .q.m :« (…)les ikoufans s’animaient et me fixaient narquoisement de leurs 

yeux ronds... »     P111 

  

..."                   یة عیونھا المستدیرةأراھا قد دبت فیھا الحیاة فركزت في سخروخوابي الحبوب (...) ) :  "و.د( 1ت 

  141ص

."              بعیونھا المستدیرة فقد خّیل إلّي أنھا تتحرك وتحدق إلي باستھزاءا خوابي الحبوب أّم"(...) ) :ش.د( 2ت 

  125ص

د استعمال رغم أّن المؤلف تعم" ikoufans"أّما في ھذا المثال نالحظ أّن كال من المترجمین فضال إضمار كلمة 

 .  وقد ترجما الكلمة نسخا. اللفظ

 

6-C .q.m : « J’ai toujours été mécréant et je l’ai toujours connu respectueux des 

rites, des koubas , des marabouts … »p170 

  

ویزور أضرحة ة أّما ھو فما عرفتھ إّال متعصبا یتقید بالطقوس الدینی وأنا متمرد على التقالید " ) :و.د( 1ت 

  217ص"  ...ویحترم شیوخ المرابطین  األولیاء

أّما ھو فما عرفتھ إّال متمسكا إلى حّد  التعصب بالطقوس الدینیة  وكنت ممن یكفرون بالدین" ) : ش.د( 2ت 

  203ص"  ...ومحترما لشیوخ المرابطین ودائبا على زیارة مقامات األولیاء الصالحین

والتي تعني قبب األضرحة التي یرقد فیھا "  koubas:" ج عبارة تستعمل محلیا نالحظ أّن الكاتب قصد إدرا

أشخاص كانوا یعرفون بالورع والتدین وبعد وفاتھم تبنى قبورھم على شكل قبة، وتعارف الناس على زیارتھا ظنا 

على لسان أعمر غیر ونالحظ أّن الكاتب . منھم أنھم یتقربون إلى اهللا بزیارة مقام ھذا الولي الصالح كما یسمون

 . ونالحظ غیاب ھذه العبارة المحلیة في كلتا الترجمتین. راض على مثل ھذه العادات لذا فھو یرفضھا

  

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

كما نالحظ أّن المؤلف مولود فرعون وظّف عبارات ذات معنى محلي جزائري وھي أقرب إلى اللھجة الدارجة إذ 

الفرنسیة بھدف لیس لھا معنى باللغة الفرنسیة، ونستطیع أن تقول أّن المؤلف قام بترجمة بالنسخ من لغتھ إلى 

ونالحظ أّن المترجمین قاما بشرح وتفسیر لھذه العبارات باللغة الفصحى ولم یحتفظا بنفس . إضفاء لمسة أسلوبیة

  .التي قصدھا المؤلف (registre)مستوى اللغة 

  :   لوھذه األمثلة خیر دلی 

 

7-C .q.m : « Demande un peu à Dehbia, ma fille, comment je les ai savonnés, 

là-bas, avant de m’en aller. »     P140 

 

 ت 1 (د.و) : "اسألي ذھبیة ماذا أسمعتھم من كالم قبل مغادرة قریتھم."        ص178

 ت 2 (د.ش) : :" اسألي ذھبیة كیف أسمعتھم ما لم یسمعوه قبل رحیلي."        ص164

 

8-C .q.m : « Il a ‘mangé’ son père, mais c’est un homme tout de même. »           

p118 

 ت 1 (د.و) : "..ألّنھ یتیم األب ولكّنھ رجل ..."        ص133 

 ت 2 (د.ش) :"...ألّنھ یتیم ال أب لھ یدافع عنھ ، ولكنھ رجل ولن یكون جبانا مثلھم..."   ص149 

 

9-C .q .m : « La française est pleine « de sel », avec ses cheveux bouclés, 

murmura Nana Melha dans mon dos. »             P153 

  

.              "كم ھي ملیحة...بشعرھا المجعدالفرنسیة : وسمعت ننھ مالحة تھمس من خلفي) : "...و.د(1ت

  195ص

."          بشعرھا المجّعد تلك الفرنسیة ملیحة جدا: وسمعت نّنھ مالحة تتمتم من ورائي) :" ...ش.د( 2ت 

  182ص

  

  

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

10- C.q .m : « Ceux qui aiment s’affirmer lorsqu’ils parlent : ‘Nous, 

Kabyles…nous, musulmans, nous que Dieu n’a pas faits roumis… »            

p124 

 
وأنعم علینا بنعمة الحمد هللا الذي جعلنا من أبناء القبائل ‘: ممن یقولون إذا خال بعضھم إلى یعض ): "و.د(1ت

  157ص    ."        اإلسالم ونجانا من الكفر

نحمد اهللا أّنھ لم یخلقنا من طینة المسلمین، ...نحن من أبناء القبائل ‘: ممن ینمنون ویقولون) : "...ش.د(2ت

  141ص’           ...الكفرة الفجرة

  

وھو لفظ من أصل عربي بمعنى مسیحي في "  roumi"نالحظ في ھذا المثال أّن الكاتب قصد إقحام كلمة رومي 

) 2006عربي -المنھل فرنسي(تظھر ھذه الكلمة في كلتا الترجمتین رغم وجودھا في القاموس لم . تعبیر العرب

  .   وتداولھا عند أھل المنطقة

 

12- C .q.m : « De plus, aux yeux de tous, la fille porte le sceau d’une 

quelconque malédiction, elle qui « a mangé »  son mari, après seulement 

quelques mois de mariage. »      P190 

  

. بعد أشھر قلیلة من عقد الزواج تعتبر في نظر الجمیع منحوسة  زوجھا يتوف ثم إن ھذه البنت التي") : و.د( 1ت 

  242ص      "

ت 2 (د.ش) :" أضف إلى ذلك أن البنت منحوسة في نظر أھل القریة ألنھا فقدت زوجھا بعد أشھر قلیلة من 

227ص                   ". ھزواجھا من  

  

  

  

  

  
____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  
  : )Omission(الحذف  - 4- 2

أثناء قراءتنا للروایة وللترجمتین تبّین لنا أّن كال المترجمین قاما بحذف وتعدیل كما سنبّین في األمثلة        

  : التالیة

مسقط رأس " لربعا ناث إي راثن"استھّل الكاتب الروایة بمثل قبائلي یلخص فیھ صعوبة الدروب التي تؤدي إلى 

وكانت ُتعرف في الحقبة اإلستعماریة  - مسرح أحداث الروایة - تنتمي إلیھا قریة إغیل نزمان الكاتب والناحیة التي 

وقد قام الكاتب بترجمة المثل القبائلي إلى الفرنسیة حتى یسھل على القارئ أن یفھم ما  Fort-National: ب

     .یعنیھ المثل 

  . یرى القارئ ذلكوجاء عنوان الروایة مقتبس من ھذا المثل القبائلي المحلي وس 

نالحظ أّن المترجم األول قام بترجمة المثل ألھمیتھ في الروایة بینما لم یرد ترجمة المثل في الترجمة الثانیة مّما 

  .  یعتبر تقصیرا في حق القارئ المستھدف

  1- C .q.m :                           

Pour rejoindre Fort-National  

Les chemins sont fort nombreux ;  

On a beau choisir le sien :  

Ce sont des chemins qui montent.  

  

R’ar larbaâ n’ath y irrathen  

Iverdhan matchi yiwen  

Win is nihwan athar’en  

Dhassaouen ath ni dimagren.  

Dicton kabyle.   

) : و.د( 1ت  

  إذا ما قصدت األربعاء ناث ییراثن "

  .ا عدیدة فالدروب إلیھ

  ...ولكن مھما اخترت الطریق   

  مثل قبائلي                                      ".فالدروب كلھا وعرة

 

. ال وجود للترجمة) : ش.د(2ت  

 

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------ة والتصرف الترجمة األدبیة بین الحرفی  

 

2-C .q.m : «  La sagesse de chez nous dit que les chemins de la vie sont des 

chemins qui montent , …. »     p204 

 

 ت 1 (د.و) :" لقد علمتنا التجربة بأّن دروب الحیاة كلھا دروب وعرة...." ص260

 ت 2 (د.ش) : "ألّن الحكمة تقول عندنا أّن دروب الحیاة وعرة..."   ص244

 

، وھو تعبیر غیر دقیق في علمتنا التجربة: ب"  la sagesse de chez nous"ترجم المترجم األول عبارة 

لمترجم الثاني فقد وفق إلى حد كبیر عندما أشار إلى أّما ا. رأینا ألّن المقصود ھو أّن الحكمة أو المثل قبائلي محلي

  .  أّن المثل محلي

 

3-C .q.m : « (…) une gamine du cours moyen qui a appris à bien former ses 

lettres, connaît les règles du pluriel et sait faire accorder les verbes avec 

les substantifs, leurs sujets. »              P12  

  

بارعة في الخط، ممتازة في تطبیق قواعد النحو  أو تلمیذة في المدرسة اإلبتدائیة ،) ...() : "و.د( 1ت 

   10ص                                   "  .والصرف

بق تعلمت كیف تدّون بدقة الحروف الھجائیة وتطكتلمیذة في المدرسة اإلبتدائیة  أو)  ...() :  "ش.د( 2ت 

   4ص          ."القواعد النحویة وتتعرف على العالقة بین عناصر الجملة

  

یر عن فكرة قام المترجم األول بترجمة المعنى الموجود في الجملة األصلیة فحذف بعض المقاطع وأعاد التعب

الفرنسیة و ترجمة الجملة األصلیة صعبة بعض الشيء ألّن ما جاء فیھا خاص باللغة . الكاتب بأسلوبھ الخاص

  .ولیس في اللغة العربیة

  . أّما المترجم الثاني، فقد تصرف ھو اآلخر في ترجمة ھذه الجملة محاوال قدر اإلمكان اإللتصاق بالشكل والمعنى

     

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------فیة والتصرف الترجمة األدبیة بین الحر  

 

4-C .q.m : «( …) si l’on considère la façon toute confiante dont se bouclent 

les s, se replient les m et s’allongent sans arrière-pensée les l, les p, les 

d. »                           (P.12)                                         

  

وذلك واضح كل الوضوح من طریقتھا في رسم حروف السین، وثني حروف المیم، ومّد ) ...() : "و.د( 1ت 

   )10ص (   ."حروف الالم والباء والدال مدا لیس فیھ غش وال سوء نیة

        ) 4.ص ("    .ذ كانت ترسم الحروف رسما بكل ثقة وھدوءإ) ...() : "ش.د( 2ت 

 

الھجائیة  ، فالكاتب یصف الكیفیة المتمیزة لرسم بعض الحروفة األصلیة صعوبة بالنسبة للترجمةتطرح الجمل

   .الفرنسیة من طرف ذھبیة

  

نالحظ . لمقام ال تجدي نفعاقام المترجم األول بترجمة كل عناصر الجملة بتصرف ألّن الترجمة الحرفیة في ھذا ا

الباء ألّن اللغة العربیة ال تعرف مثل ھذا : الخاص بالنظام الھجائي الفرنسي بحرف  pأّن المترجم استبدل حرف 

أّما المترجم . ، إّال أّن المترجم في رأینا قرب المعنى للقارئ المستھدف bو pالحرف، ومع أّنھ یوجد فرق بین 

  .  ر بإقتضاب شدید للكیفیة التي ترسم فیھا ذھبیة بعض من الحروف الھجائیة الفرنسیةالثاني فقد إكتفى بالتعبی

 

5-C .q.m : « (...) Je suis revenue chez moi pour me recoucher, …. »                   

P13  

   12ص...."                    وعدت الى دارنا ) ...() : "و.د( 1ت 

    6ص...."              ألنام ثانیة عدت إلى دارناو (...)) : " ش.د( 2ت 

 

من غیر سبب بینما حافظ المترجم الثاني علیھا في " pour me recoucher" قام المترجم األول بحذف عبارة 

  . نصھ

  

 

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------األدبیة بین الحرفیة والتصرف الترجمة   

 

6-C .q.m : « Six mois ! leur amour a mis six mois pour se développer en 

secret, pour les unir dans une seule étreinte et les séparer brutalement » . 

P17 

  

   17ص     "  )...(اشتدت خاللھا أواصر المحبة بینھما) ...(ستة شھور) :" و.د( 1ت 

لقد دام حبھما ستة أشھر كي یتنامى سرا ویوحدھما في معانقة واحدة ثّم یفرق  !ستة أشھر) :" ش.د( 2ت 
  11ص. "      بینھما بخشونة

  
  

ى ، فتصرف في الترجمة إذ اكتفى بإعطاء فكرة عامة عن عالقة الحب نالحظ أّن المترجم األول قام بتكثیف للمعن

الذي جمعت بین البطلین ذھبیة واعمر وحذف الشطر الثاني من الجملة، بینما احتفظ المترجم الثاني بكل عناصر 

ھا بخشونة ، نعتبر brutalementبید أّن ترجمتھ في األخیر لكلمة . الجملة فاحترم بذلك الشكل وأدى المعنى

  . دون سابق إنذار ، إلخ: غیر مالئمة للمقام ، إذ كان بإمكانھ أن یقول

 

7-C .q.m : « A douze ans, elle assistait à la messe …. »   P28 

 

 ت 1 (د.و) :"وحینما بلغت الثانیة عشرة من العمر، صارت تتردد على الكنیسة."  ص 30

."            أصبحت دوما تحضر صالة األحد بالكنیسةشر ، عندما بلغت ذھبیة سّن الثانیة ع) : "ش.د( 2ت 

  24ص

  

في الكنیسة ألھمیة ھذه الصالة بالنسبة "  la messe" ورد في الجملة األصلیة أّن ذھبیة كانت ال ُتفوت القداس 

مة األولى ھو وما الحظناه في الترج. لھا إذ كانت بمثابة ملجأ لھا، فكانت تعتبره حدثا أسبوعیا ھاما بالنسبة لھا

أي القداس وھو عنصر ھام في إكتمال المعنى في الجملة ، إذ اكتفى بالقول أّن ذھبیة "  la messe" غیاب كلمة 

" أّما المترجم الثاني فقد احتوت ترجمتھ لھذه الجملة كل عناصرھا لكن لم یترجم كلمة . كانت تتردد على الكنیسة

la messe  "ة مع أّن اللفظ متوفر ومعروف، ومع ھذا فالترجمة استوفت المعنى ذاتھ بما یقابلھا في اللغة العربی

  .  للقارئ المستھدف

   

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

8-C .q.m : « …il avait ce même geste nerveux qui vous faisait chasser une 

qu’elle vient mouche opiniâtre lorsque vous êtes particulièrement occupé et 

P80   » bourdonner continuellement devant vos yeux. 

  

  100ص"            فإّنھ یبعدھا عنھ كما یبعد االنسان بحركة عصبیة ذبابة عنیدة تزعجھ) :"(...) و.د( 1ت 

وكلما تمثلت لھ صورتھا أمام عینیھ یبعدھا كما یبعد اإلنسان بحركة عصبیة ذبابة عنیدة تزعجھ ) : "ش.د( 2ت 

  88ص   "وتظل تحلق مدندنة أمام عینیھفي وقت العمل 

  

األول في ترجمة ھذه الجملة حیث قام بتكثیف للمعنى متجاھال بعض عناصر الجملة حاذفا إیاھا  تصرف المترجم

  . أّما المترجم الثاني حرص على ترجمة كل عناصر الجملة ولم یغیر فیھا. مكتفیا بترجمة للمعنى

   

9-C .q.m : « Quand elle la voyait changer de robe, se mettre de l’antimoine aux 

cils ou de l’écorce de noyer aux lèvres. »   p93 

  

"                                        أو حمرت شفتیھاوكلما رأتھا قد غیرت ثوبھا أو وضعت الكحل في عینیھا ) : "و.د( 1ت 

  119ص

ر شجرة أو زینت شفتیھا بقشووكلما رأتھا قد غیرت الثوب أو وضعت الكحل على عینیھا ) : "ش.د( 2ت 

  104ص. "             الجوز

 

حذف المترجم األول عنصرا ھاما في ترجمتھ رغم أّن الكاتب أعطى فكرة ع ن الكیفی ة الت ي تت زین بھ ا النس اء ف ي        

منطقة القبائل في ذلك الوقت، وقصد أن یعرف القارئ بوجود القشور التي تأتي بھا النس اء م ن ش جرة الج وز الت ي      

لك ّن المت رجم غّی ب ھ ذه المعلوم ة      . انھّن فتص بح بیض اء ناص عة وتتحم ر الش فاه نتیج ة ل ذلك       تمسحّن بھا النساء أس ن 

أّما المترجم الثاني فقد أبرز في ترجمتھ ھ ذه المعلوم ة بك ل بس اطة     .  -في رأینا –المفیدة بالنسبة للقارئ المستھدف 

  .  ولم یعمد إلى التصرف

 

 

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



القسم التطبیقي---- ------------------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

10-C .q.m : « Elle était gracieuse avec sa natte de cheveux lourds passés, me 

semblait-il, à la noix de galle… » p138 

"   ...مصبوغ بالصبغةوظھرت لي لطیفة الشكل بضفائر شعرھا الطویل الذي خیل لي أنھ  ") :و.د( 1ت 

  176ص

"                        ...البلوطبصبغة نوى فبدت لي جمیلة بضفائر شعرھا الطویل المصبوغ " ) : ش.د( 2ت 

  161ص

  

بقة یمكن أن تعمم على ھذه الجملة ، فلم یذكر المترجم األول في ترجمتھ بماذا صبغت ضفائر نفس المالحظة السا

  .  أّما المترجم الثاني فقد أظھر ذلك بدقة. ذھبیة رغم أّن الكاتب حرص على ذكر ذلك

  

بینما . نالحظ أیضا من خالل األمثلة التي سیأتي ذكرھا أّنھ تّم حذف ترجمة ھذه الجمل في الترجمة األولى -

  :  حرص المترجم الثاني على ترجمتھا عدا الجملة الثالثة حیث إكتفى بنقل المعنى بإقتضاب شدید 

 

11-C .q.m : « Cependant, Dehbia continuait de serrer les papiers. »                 

P99 

 ت 1 (د.و) : " ال وجود للترجمة."

 ت 2 (د.ش) : "وراحت  ذھبیة تضم رزمة األوراق بقوة إلى صدرھا. "  ص112

 

12-C .q.m :  « Je me suis sauvé au café . »           p158 

 ت 1 (د.و) : "ال وجود للترجمة."

 ت2: فمضیت إلى المقھى.       ص187

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------األدبیة بین الحرفیة والتصرف  الترجمة  

 

13-C .q.m :« Dans vos tombes, aïeux de nos aïeux, trémoussez-vous 

d’aise, ce sont vos principes qui triomphent ! »   p129 

 

 ت 1 (د.و) : " ال و جود للترجمة." 

 ت 2 (د.ش) :" وعمت الفرحة ونشوة اإلنتصار."         ص148

 

رغم أّن المترجم الثاني حاول ترجمة ھذا المقطع إّال أّنھ في رأینا لم یستطع نقل الفكرة التي یقصدھا اعمر الذي 

فكأّنھ . ظل اإلستعمار الفرنسي التي ُتجرى فیھا اإلنتخابات في إغیل نزمان في" الدیمقراطیة"یسخر من الطریقة 

قد تجسد أخیرا، "  العیش في حریة"یخاطب أجداده ویطمئنھم وھم في مثواھم األخیر أن یرقدوا بسالم ألّن مبتغاھم 

إستعباد وقمع وبھذا فإّن تصور أجداده للحریة لن : غیر أّن اعمر یسخر ویتھكم ألّن األمور عادت إلى نصابھا 

  " .  Contresens" وبذلك ففي رأینا ارتكب المترجم الثاني مخالفة . ریة یعرف سبیال في ھذه الق

 

في ھذه الجملة نجد العكس إذ أّن المترجم الثاني قام بحذف ھذه العبارة من ترجمتھ ونرى أّنھا ظھرت في الترجمة  

: األولى  

 

14-C .q.m : « Hier, pendant que les gens défilaient chez moi, on m’a dit 

tout cela. »                    P107 

."                 كل ھذا سمعتھ البارحة من الناس حینما كانوا یتوافدون إلى دار التعزیة ) : "و.د( 1ت 

  137ص

 ت 2 (د.ش) : "ال وجود لترجمة ھذه الجملة." 

15-C .q.m : « Bon Dieu, pourquoi dépenser son argent inutilement, comme un 

idiot ? »      p109 

139؟      ص.ما الفائدة من تبذیر الدراھم جزافا) :  و.د( 1ت   

 ت 2 (د.ش) : یا إلھي ، ِلَم أصرف ھذه األموال كّلھا كاألبلھ. "     ص123     

الواردة في النص األصلي من ترجمتھ ومع ذلك نظن أّن "  comme un idiot" حذف المترجم األول عبارة 

  .الّدقة واألمانة اأّما المترجم الثاني فقد حرص على ترجمة العبارة متوخی. لم یختلالمعنى 

   

____________________________________________________________ 
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الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

16-C .q.m : « Elle plaça maladroitement ses lèvres sur mon front, à la 

naissance des cheveux et,......   P137 

.."                      عند منبت الشعر على جبھتيوارتبكت ذھبیة في أمرھا فوضعت شفتیھا ") :و.د( 1ت 

  174ص

"                                     .شفتیھا على رأسيوأتذكر أنھا كانت محتشمة مرتبكة حتى أنھا وضعت " ) : ش.د( 2ت 

  159ص

 

أّما في ھذه المّرة نالحظ أّن المترجم األول كان أكثر أمانة ودقة للجملة األصلیة إذ أّنھ أعطي للقارئ المستھدف 

یھا ذھبیة ابن عّمھا عند عودتھ من فرنسا إذ أّن األعراف والتقالید في المنطقة وصفا كامال للكیفیة التي حّیت ف

تقضي بتقبیل جبھة الضیف وبالتحدید عند منبت الشعر ولیس كما ورد في الترجمة الثانیة إذ إكتفى المترجم 

جبین برأس بدال من " front" وترجم  à la naissance des cheveuxبإعطاء فكرة عامة حاذفا عبارة 

  .  وھذه األمور كلھا تفاصیل دقیقة قصد الكاتب إدراجھا

 

17-C .q.m : « …et qu’au dessus de ma tête naviguaient trois grands rapaces 

blancs, des charognards peut être… »   P165 

  

  212ص     "....تحلق فوق رأسي ثالثة طیور بیضاء من الطیور الجارحةبینما أحذت ...") : و.د( 1ت 

  197ص    ..".تحلق فوق رأسي ثالت طیور جارحة بیضاءوقد شاھدت  "...) :ش.د( 2ت 

 

والتي یقابلھا في اللغة العربیة عقاب في "  des charognards peut-être"حذفا كال من المترجمین عبارة 

وفي رأینا أّن الحذف . ب طیور جارحة وغفال عن إضافة عقا: ترجمتیھما بدون مبرر واكتفیا بذكر اسم الكل 

  . أحدث خلال في الفھم إذ یستطیع أن یتساءل القارئ المستھدف ما نوع ھذه الطیور الجارحة التي تخیلھا اعمر

  

  

  

  

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

     

18-C .q.m : « Quand aura brûlé tout le pétrole de la lampe, je m’imaginerai dans 

une tombe, solitaire et indifférent, sachant fort bien qu’Azrael, l’ange de la 

mort, ne viendra pas me déranger.     P115 

  

وعندما یحترق كل ما في المصباح من بترول ، سوف أتصور نفسي كأنني انتقلت إلى القبر، ) :  و.د( 1ت 

                    .  عزلتي وانفراديلن یزعجني في ودخلتھ غیر ھیاب، ألنني على یقین بأن مالك الموت 

  146ص

وحی دا غی ر مكت رث ألنن ي أعل م أن عزرائی ل        نطفئ نور المصباح سأخال نفس ي ف ي القب ر   وعندما ی) : ش.د( 2ت 

  131ص.                مالك الموت لن یزعجني

  

رغم أّن الكاتب قصد إدراج اإلسم بینما نرى أّن المترجم الثاني " عزرائیل"حذف المترجم األول اسم مالك الموت 

  . استظھرھا في نصھ

دخلتھ : إذ ترجمت ب solitaire et indifférentمترجم األول تصرف في ترجمة العبارة نالحظ أیضا أّن ال

اعمر أّنھ یدخل إلى القبر وحیدا وھذا ال یھمھ في " غیر ھیاب وفي رأینا لیس ھذا ما قصده الكاتب من أّنھ یخیل ل

  . یةونجد أّن المترجم الثاني حافظ على المعنى والشكل بانتھاجھ للترجمة الحرف. شيء

  

19-C .q.m : «Tout cet enchevêtrement de traditions, d’habitudes, de rites et de 

préceptes qui voudrait m’emprisonner dans ses mailles inextricables est 

plus fragile que le tulle des jeunes mariées kabyles. Je m’en moque. »                  

P126.      

 

ھم ال یرحبون بي لسبب بسیط وھو أنني ال أعبأ بتقالیدھم وعاداتھم وطقوسھم التي یریدون أن إّن  ") :و.د( 1ت 

  160ص.               أخضع إلیھا

ت 2 (د.ش) : لقد عانیت من كل تقالید وعادات وطقوس قریتنا فكنت أشعر أنني مسجون في شباكھا لكنني لم أكن 

 أعیرھا اھتماما وكنت أستھزئ بھا وبمن یتشبث بھا.     ص144

  

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

ف المترجم األول من نصھ العبارة المسطر تحتھا مع أّنھا ذات قیمة جمالیة ومعنویة إذ یشبھ الكاتب تراكم حذ

التقالید والطقوس التي تسیطر على قریة إغیل نزمان في ھشاشة نسیجھا "  enchevêtrement" وتشابك 

الذي )  2006عربي /ي قاموس المنھل فرنس–وھو قماش رقیق شفاف من خیوط القطن أو الصوف (بالتول 

وقام المترجم الثاني بنفس العملیة إذ قام بحذف ھذه الصورة الجمالیة مضیفا . تضعھ الشابات القبائلیات لیلة العرس 

  ". وبمن یتشبث بھا" عبارة لم ترد في النص األصلي وھي 

   

20-C .q.m : « Les plus jeunes avaient l’air de gentils coquelicots timidement 

épanouis et dont la robe toute plissée hésite à s’ouvrir trop tôt. »    P191 

عباءات ال تكشف من البدن سوى األطراف، فكأّنھّن األزھار  فقد لبسّن، الحسانأّما الصبایا  ") :و.د( 1ت 

  243ص      ". الناعمة المتفتحة في خفر وحیاء

 ت 2 (د.ش) :" أّما الفتیات الشابات فقد كّن أشبھ بشقائق النعمان بلباسھّن المستور".    ص228

 

التي  coquelicotsشّبھ الكاتب في ھذه الجملة الصبّیات الشابات القبائلیات المقبالت على الحیاة بشقائق النعمان 

ي الترجمتین وفي رأینا ھذا ما قصده الكاتب، لكن نجد ف. تتأھب باستحیاء تویجاتھا المتموجة في التفتح واإلنشراح 

 فالمترجم األول قام بحذف كلمة . غیر ذلك

"coquelicots " وأسند معنى آخر للمقطع " األزھار " واستبدلھا باسم الكلet dont la robe toute 

plissée hésite à s’ouvrir trop tôt   .  

  .    بینما احتقظ المترجم الثاني بالكلمة ولكنھ حذف باقي التشبیھ 

 

21-C .q.m : « Dehbia, ne crains rien, je ne te salirai pas. »   P193 

  245ص          ".ال تخافي یا ذھبیة" ) :و.د( 1ت 

 ت 2 (د.ش) : "ال تخافي یا ذھبیة ، لن أمّس بشرفك. "    ص230

  

اعمر :لصافیة لحذف المترجم األول الشطر الثاني من الجملة رغم أّنھا في غایة األھمیة إذ تنبئ القارئ بالنّیة ا

كما أّنھ لم یترجم . أّما المترجم الثاني فقد ترجم كل عناصر الجملة وبذلك كان أمینا ودقیقا للفكرة. نحو ذھبیة 

  . بل تصرف فیھا وجاء بما یكافئھا"  je ne te salirai pas" حرفیا العبارة 

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"یة روا  



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

22-C .q.m : « (…) et ce souci majeur s’alourdissait au fur et à mesure que 

grandissait Dehbia (que ses formes s’arrondissaient, que pointaient ses 

seins, que s’épanouissaient son beau visage. »       P23 

  

وتستدیر أعطافھا ویبرز وقد أصبح ذلك أكثر الحاحا على قدر ما كانت ذھبیة تكبر وتنمو ) :" ... و.د( 1ت 

  24ص. "     نھداھا ویتفتح وجھھا الوسیم

وینتعش جسدھا ویزداد جاذبیة ویشتھیھ ھّم ھذا كان یتزاید بقدر ما كانت ذھبیة تكبر وال) :"... ش.د( 2ت 

 17ص"      .الناظرون

 

. نالحظ أّن المترجم الثاني غّض النظر عن بعض عناصر الجملة في النص المصدر وأتى بترجمة عامة مختص رة 

  . بینما استوفى المترجم األول كل عناصر الجملة في النص المصدر

 

23-C .q.m : « Vivre, vivre jusqu’à la dernière minute. Puisqu’on a tout le 

temps de s’habituer à la mort, une fois qu’elle s’est installée. »          P113 

  

ولیأت الموت من بعد ذلك متى إذ یجب على اإلنسان أن یعیش وأن یتمتع بالحیاة إلى آخر رمق ، ) :" و.د( 1ت 

  144."           شاءی

بما أنھ سیكون لدیھ متسع من الوقت للتعود فینعم بالحیاة ویتمتع بھا إلى آخر لحظة من حیاتھ  ") :ش.د( 2ت 

  129ص          ".ھتعلى الموت عندما تنتابھ سكرا

 

بترجمة كل اكتفى المترجم األول بترجمة مقتضبة ومختصرة للشق الثاني من الجملة بینما قام المترجم الثاني 

  . عناصر الجملة الفرنسیة

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

24-C .q.m : « J’entrais dans sa bouche avide qui me broyait impitoyablement, 

descendait très vite dans son estomac qui m’aspirait comme une pieuvre 

et m’aspergeait de l’excès inemployé de ses sucs aux réactions 

puissantes. Puis je filais dans l’intestin ou j’étais entortillé, étouffé, sucé, 

et je passé en elle... »           P177 

  

وتمّص دمائي كأّنھا أخطبوط، فأصبح أشعر أنھا تلتھمني بفمھا الشره ، وتزدردني بدون شفقة ") : و.د( 1ت 

  226ص"           ... عصارة تمتزج بإفرازاتھا وأذوب فیھا

وتبتلعني دفعة واحدة لتمتصني تلتھمني بفمھا الشره وتطحنني دون رحمة ولقد كنت أخالھا  ") :ش.د( 2ت 

معدتھا كاألخطبوط فتفرز عصارتھا التي ظلت مختزنة مدة طویلة ثم تقذفني إلى األمعاء أللتف فیھا وأختنق 

  211ص"     ...  وتمتص دمائي فأسري في عروقھا

 

لمترجم الثاني فقد ح رص عل ى ترجم ة ك ل م ا ج اء فی ھ وق د         لم یقم المترجم األول بترجمة كل عناصر المقطع أّما ا

  . وفق في رأینا إلى حد بعید ، وبذلك لم یحرم قارئ النص الھدف من مثل ھذا التشبیھ البلیغ

 

25-C .q.m : « Il se dit fasciste parce qu’ils ont un moulin à l’huile. Fasciste ! Je 

n’ai même pas envie de lui casser la gueule. »   P214 

. وال یستحق أن أتخاصم معھ إّنھ وضیع،...أّما ھنا فقد صار یتجبر ألّن عائلتھ تملك معصرة زیتون) : "و.د( 1ت 

  214ص"   

إّنھ ال یستحّق حتى !  یالھ من فاشي. ألّنھ یملك معصرة الزیتون!  كالفاشيأّما ھنا فھو یتصرف ) :" ش.د( 2ت 

  256ص     ."    أن ألطمھ على وجھھ

  

في القریة ألّن عائلتھ تملك    لیشیر إلى تجبر وعلو إبن رئیس البلدیة Fascisteاستخدم الكاتب عبارة أو كلمة 

معصرة للزیتون ، أّما في الحقیقة فھو إنسان جبان ال یستطیع الدفاع عم نفسھ عندما یتواجد في فرنسا كما ورد في 

و في تكرار الكلمة مرة ثانیة على لسان ) .  A Paris, il se conduisait comme une fille(الروایة 

قام المتلرجم الثاني بالحفاظ على نفس تركیب الجملة األصلیة واحتفظ بكلمة فاشي ولم یسعى . اعمر سخریة وتھكم 

  .    إلى اإلیضاح والتفسیر كما فعل المترجم األول إذ نقل المعنى وابتعد عن شكل الجملة األصلیة

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

26-C .q.m : « Pouquoi donc es-tu revenu ici, dans ce « sale bled » ? Hein ! 

Pourquoi t’incrustes-tu comme une punaise à ton bureau graisseux de 

secrétaire famélique ? Hein , Marius, tu exagères ! »  p201 

  

اذا لماذا تتشبث بمكتبك القذر كأنك مسمر علیھ ، ولمإذن؟  البلد المشأوم ماذا عاد بك إلى ھذا) :" و.د( 1ت 

  256ص"    ؟ ال شك إّنك تبالغ في كالمكتتعلق بمنصبك الحقیر

ولماذا أنت ملتصق بمكتبك العتیق ولماذا أنت متمسك ھكذا إذن؟  البلد القذر لماذا عدت إلى ھذا) : "ش.د( 2ت 

  240ص! "     ؟ أنت تبالغ إذنألیس كذلك یا ماریوس . بمنصبك ھذا الذي ال یسمن وال یغني من الجوع

  

"   Marius:" حظ أّن الكاتب وظّف معلوماتھ التاریخیة في نھایة ھذه الجملة عندما وصف أمین البلدیة بنال

 Dictionnaire Larousse(القائد والسیاسي الروماني الذي نصّب نفسھ كبطل للشعب بعد عّدة انتصارات 

Encyclopédique 2002 (تمسكھ  -في نظر اعمر– بنبرة من السخریة إلدعائتھ بأّنھ شخص مجرب غیر أّن

  . بمنصبھ الحقیر یفّند إدعاءاتھ

من ترجمتھ التي تصرف فیھا حیث اھتّم بالمعنى وغّیب ھذه "  Mariusماریوس "حذف المترجم األول إسم 

أّما المترجم الثاني فقد احتفظ بالكلمة لكن لم یضف . المعلومة التاریخیة التي ربما استفاد منھا قارئ النص الھدف

  . ح أو تفسیر إلفادة القارئ المستھدف، لذا جاءت الترجمة الحرفیة األمینة للنص األصلي مبھمة أي شر

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

   : الحذف والتعمیم  - 6- 2

روایة ینتمون إلى منطقة القبائل في ال كما ال یخفى على أحد فإّن الكاتب من أصل قبائلي جزائري وأبطال         

وقد حرص . لجزائر إبان اإلستعماربا) تیزي وزو(الجزائر في قریتي إغیل نزمان وآث واضو في منطقة القبائل 

سكان منطقة القبائل أثناء تلك الفترة، فمن المھم إذن عدم محو  تالكاتب على إبراز خصائص ومیزات وسلوكیا

  . وإضمار ھذه النقطة بالذات ألّنھا مھمة جدا في الروایة 

مفضال محو ما استطاع إلى ذلك لكن عند قراءتنا للترجمتین ، نالحظ أّن المترجم األول قام بتصرف في ترجمتھ 

بینما قام المترجم الثاني بإبراز ھذه النقطة في النص المترجم حتى یعي القارئ " . قبائل"سبیال كل ما صادف كلمة 

أّن أبطال الروایة ومكان مجریات أحداثھا تجري في منطقة ذات خاصیات معینة في الجزائر محترما في ذلك 

  : ن ذلكوستأتي األمثلة لتبّی. األصل

  

1-C .q.m : « Les Pères leur ont distribué généreusement des ‘Maris’, des ‘Jean’, 

et surtout des ‘Augustin’, des ‘Monique’ comme cela se devait en pays 

bèrbère. »   P .26 

  

’ أوغستین‘وخاصة ’ جان‘و’ ماري‘: ألّن اآلباء البیض وزعوا علیھم بسخاء أسماء النصارى مثل) :"و.د( 1ت 

   28ص."                         ’مونیك‘و

’ أوغستین‘وخصوصا ’ جون‘و’ ماري‘تطلق علیھم أسماء مسیحیة یوزعھا علیھم اآلباء البیض بسخاء مثل : "2ت

 22ص"                           .أسماء معتمدة في البالد البربریةا ألّنھ’ مونیك‘و

  

العبارة المسطر تحتھا رغم أّنھا مھمة إلكتمال المعنى، فالتنصیر الذي قام بھ اإلستعمار مّس حذف المترجم األول 

  .  أّما في الترجمة الثانیة، حرص المترجم على إظھارھا في النص الھدف. تلك المنطقة بشكل خاص

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الوعرة الدروب"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

2-C .q.m :« On alla même jusqu’à prédire que peut être Amirouche la prendrait 

pour femme, si toutefois, ainsi que le voulait le code kabyle, Mokrane 

consentait à la lâcher. »         P96 

  

كما تقضي وذھب البعض إلى أن عامرا ربما سیتزوج بھا شریطة أن یسرحھا مقران ویأذن لھا ) : "و.د( 1ت 

  122ص. "             بذلك التقالید

كما یقضي د یتزوج بھا شرط أن یقبل مقران بتطلیقھا وبالغ أھل القریة إلى حّد القول أن أعمر ق) : "ش.د( 2ت 

  108ص."        بھ العرف في منطقة القبائل

 

بالتقالید ولم یضف حتى المنطقة إذ أّن ھ ذه الع ادة معروف ة    "  code kabyle" نالحظ أّن المترجم إكتفى بترجمة 

  . بذلك إكتمل معنى الجملةأّما النص المترجم الثاني فقد احتوى على العبارة و. في بالد القبائل

 

3-C .q.m : « En un sens, c’est une bonne fin pour une Française devenue 

kabyle. »                            P116 

    ".المرأة فرنسیة تخلت عن عاداتھا وتبنت التقالید المحلیةولعلھا خاتمة حسنة بالنسبة  ") : و.د( 1ت 

  148ص

 ت 2 (د.ش) :" وقد یكون ذلك نھایة حسنة المرأة فرنسیة عاشت في بالد القبائل."     ص132

  

المقصود في الجملة األصلیة ھي أم اعمر والتي ھي من أصل فرنسي جاءت لتعیش في منطقة القبائل بعد أن 

  . أي السیدة Madameالمدام " تزوجت بأب اعمر وینادیھا الجمیع في القریة ب

أصبحت تحیا حیاة القبائل، أّما في الترجمة الثانیة وبالرغم من أّن المترجم " مدام"إلى أّن  لم تشر الترجمة األولى

  .  إّال أّن الترجمة لم تنقل المعنى الذي أراده الكاتب" قبائل" حرص على اإلبقاء على كلمة

    

4-C .q.m : « Bon, me suis-je dit encore, les Kabyles sont une race fière. »          

P129 

 ت 1 (د.و) : " وفكرت في نفسي :  نحن قوم نعتز بأنفسنا. "              ص163

 ت 2 (د.ش) :" وقلت في نفسي مرة أخرى : طیب نحن القبائل قوم نعتز بأنفسنا."  ص147 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------ترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف ال  

  

. قوم وھي كلمة فضفاضة ال تؤدي المعنى المطلوب: قبائل في ھذه الجملة ب:لى ترجمة كلمة إعمد المترجم األول 

  . ة حرفیة استوفت المعنى والشكلأّما المترجم الثاني فترجم ترجم

 

: یمكن تعمیم نفس المالحظات بالنسبة للجمل التالیة  

5-C .q.m : « Vivent Ighil-Nezman et tous les villages kabyles. »       P129 

  163ص.  "قرى بالديولھذا فإنني ال أرضى عن إیغیل نزمان وغیرھا من  ") :و.د( 1ت 

 ت 2 (د.ش) : "فلتحیا إذن قریة إغیل نزمان وكل قرى بالد القبائل. "   ص148

 

6-C .q.m : « Si je n’était pas kabyle, je me serais laissé tenter. »      P144 

 ت 1 (د.و) :"  لو شئت أن أتنكر ألصلي الستجبت لإلغراء."        ص184

 ت 2 (د.ش) : " ولو لم أكن قبائلي األصل الستسسلمت لإلغراء."           ص170

 

7-C .q.m : « J’en veux à ma mère d’avoir fait de moi un kabyle et qui a 

conscience de l’être. »          P154 

                      ".أحد أفراد ھذه القریة حتى صرت متعلقا بھذا الوطنأنا ساخط على أمي التي جعلت مني  ") :و.د( 1ت 

  197ص

"                  .مواطنا قبائلیا یعرف جیدا أصلھ ویتمسك بھعلى أمي ألنھا جعلت مني راض  نا غیرأ" ) : ش.د( 2ت 

  183ص

 

8-C .q.m : « (…) si j’avais à choisir, certes non je ne serais pas kabyle à cette 

heure. (…) Pourquoi ce sont précisément les Kabyles qui sont kabyles et pas 

tous les autres ? »           p155  

  

نحن ولماذا كتب علینا أن نكون ) ...(ما أنا علیھلو أنني خیرت لما كنت في ھذه الساعة "(...) ) : و.د( 1ت 

   197ص" ؟ المعذبین في األرض ال غیرنا من الناس

  ولماذا لم یكن كل ) ... ( أن أكون من القبائللو خّیرت منذ البدایة لما رضیت (...)  ") :ش.د( 2ت 

   183ص        "؟ قبائل ماعدا نحن القبائلاآلخرین 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

9-C .q.m : « J’aurais voulu ne pas être kabyle, parce que, dans mon cas 

particulier, il était facile d’opter. »           P155 

 197ص.  "بالنسبة لقضیتي لالختیار، ألنھ كان فیھ مجال  أنا ساخط على نفسي ") :و.د( 1ت 

 ت 2 (د.ش) :" كنت أتمنى أّال أكون قبائلیا ، ألنھ كان أمامي مجال لالختیار. " ص184

 

10-C .q.m : « Pouquoi as-tu fait de moi un montagnard kabyle ? »   p210 

."                       ھؤالء األجالف الغالظ المقیمین في الجبالما تربیت وال نشأت مع  تنيیلفیا ) : "و.د( 1ت 

  269ص

 ت 2 (د.ش) :" لماذا جعلت مني قرویا غلیظا تربیت في أرض بالد القبائل الوعرة؟ ص253

 

11-C .q.m : « Suis-je kabyle, moi, ou français ? »     p212 

 ت 1 (د.و) :" فأنا محتار."                  ص271

 ت 2 (د.ش) :" لكن ھل أنا قبائلي أم فرنسي؟ "   ص254

 

12-C .q.m : « CHRONIQUE REGIONALE : KABYLIE »   p 221 

283ص."      أخبار محلیة) : "و.د( 1ت   

 ت 2 (د.ش) : "أخبار جھویة من بالد القبائل."     ص265

 
الجزائر (كما تطرق الكاتب في الروایة إلى الوضعیة البائسة التي یحیاھا المھاجرون من شمال إفریقیا         

لى فرنسا للعمل خاصة في مصانع النسیج وذلك بسبب الظروف القاسیة في والذین ھاجروا إ) وتونس والمغرب

 Les:   ویعرف المھاجرون ب. بلدانھم األصلیة ، كما تطرق إلى نظرة الفرنسیون لھذه الفئة الكادحة المحرومة

Norafs اختصارا للكلمة الفرنسیة :Les Nord-africains  .  

یب كلي لھذه العبارة من طرف المترجم األول الذي تصرف وترجم والحظنا من خالل قراءتنا للترجمتین، تغی

Norafs المعذبون في األرض، وفي رأینا ھذا غیر مبرر ألّن من حق قارئ النص المترجم أن یعرف كیف : ب

تبین وسی. بینما قام المترجم الثاني بترجمة أمینة ودقیقة إذ احتفظ بالمفھوم في كلما صادفتھ العبارة. تسمى ھذه الفئة

  :  للقارئ في األمثلة التالیة ما قصدناه

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



لثانيالفصل ا/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

1-C .q.m : «( …) Là bas, on ne nous parque pas, nous sommes admis partout, 

c’est sûr. (…) Mais partout nous sommes des Norafs. »          p126  

  

) ...(، والمجال مفتوح أمامنا في كل مكانسیاسة التمییز العنصريإنھم ال یمارسون معنا  ).(... ") :و.د( 1ت 

  158ص             ".فنحن دائما أشقیاء ومعذبون في األرضن أینما استقر بنا المقام في فرنسا ولك

من أمثالنا كانوا ُیعاملون مھاجري شمال إفریقیا ن مقبولون في كل مكان طبعا، إّال أن حون ...) "() :ش.د( 2ت 

  143ص                   ."أینما ذھبوا معاملة خاصة ھناك 

 

2-C .q.m : «Là-bas, nous sommes des Norafs. Pourquoi s’en formaliser, mon  

Dieu, du moment que nous sommes effectivement des Norafs ? »     p126 

  159ص.        "معذبین في األرضإننا ال نستحي من واقع حالنا ما دمنا بالفعل ") : و.د( 1ت 

"           ؟سكان شمال إفریقیا المحرومینالتنا ما دمنا فعال نعتبر من لما اإلستیاء إذن من ح") : ش.د( 2ت 

  143ص

 

3-C .q.m : « …. Mais ne dites pas que vous vous intéressez aux Norafs. Les 

Norafs, Messieurs, n’ont rien de particulier, ce n’est pas un mal étrange, 

inhumain qui frappe subitement votre  grande ville... »             P126 

  

. ، وال أحسبكم تھتمون بأمر ھؤالءفئة خاصة ھي فئة المعذبین في األرض فنحن ننتمي إلى...  ") :و.د( 1ت 

بشر كسائر الناس، فال تعتبرونا بینكم كالوباء الذي یجتاح  لمعذبین في األرضولتعلموا أیضا أیھا السادة أن ا

  153ص"       . ..ةمدینتكم العامر

یا سادتي ھم بشر كسائر البشر ولیسوا  أمثالنا من المھاجرین، إّن  ألننا من شمال إفریقیاال "... ) :  ش.د( 2ت 

 143ص     ". ..آفة اجتاحت فجأة مدینتكم الكبیرة 

 

 

  

  

____________________________________________________________ 

وذجانم" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

  :   )Ajout( والزیادة) Explication(والشرح )  Etoffement(التتمیر - 7- 2

یكون مفھوما من طرف القارئ المستھدف   حتى قد یضطر المترجم إلى الزیادة والشرح في النص الھدف        

لكن كل ذلك یجب أن یكون بحذر وإّال أّدى ذلك إلى اإلبتعاد عن النص األصل الذي قد یعاد كتابتھ كلیة في بعض 

  .األحیان من طرف المترجم ضاربا عرض الحائط بالنص األصل وھذا ما ال یجب أن یقع

لمترجم األول قام بإضافات وشروح وزیادات عدیدة إلضفاء أسلوب أدبي وسنبّین من خالل األمثلة التالیة أّن ا 

عربي حتى ال یضجر القارئ من أجنبیة النص، بینما كان المترجم الثاني أكثر إلتزاما بشكل النص األصل دون 

  :  إھمال المعنى

  

1-C .q.m : « Dehbia prit le journal d’Amer et le posa devant elle. Puis elle 

approcha une caisse, tout comme il faisait,(….) » (P.11) 

كما  واتخذت منھ مكتبا ، ،ثّم قربت منھا صندوقا. أخذت ذھبیة یومیات عامر ، ووضعتھا أمامھا ) :  "و.د( 1ت 

  )9.ص"          ()....(رأتھ یفعل غیر ما مرة،

، كما لوكانت تحاكي  ثم أدنت إلیھا صندوقا مامھاًأْعَمر ووضعتھ أ‘تناولت ذھبیة دفتر یومیات ) : "ش.د( 2ت 

  )3.ص"                      ()... (سلوكاتھ،

  

بھدف اإلیضاح رغم أّنھا لم ترد في النص المصدر ، بینما لم یزد " واتخذت منھ مكتبا"قام المترجم األول بإضافة  

  . المترجم الثاني شیئا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

2-C .q.m :  « (…) que le présent ne compte pas parce que c’est un 

impertinent, un prétentieux qui se mêle de vouloir modifier le futur. (…) 

Pour Nana Malha, c’est tout simple : Amer, c’est le présent . Par conséquent il 

n’a jamais existé. Il importe que Dehbia oublie, qu’elle oublie très vite. » 

(P. 12 ) 

                                                                              

الحاضر یحاول دائما أن ینغّص المستقبل، وأن  أّن الحاضر ال ینبغي أن نكترث لھ، ألّن )... () :"و.د( 1ت 

 أن: والمسألة كلھا في نظر ھا على غایة من البساطة )...( .يیستح فھو كالشخص المغرور الذي ال. یفسد الحیاة

، فلیكن الذي ترید ذھبیة أن تنساه، وأن تنساه سریعا، یتمثل في عامر الذي مات وانتھى أمرهھذا الحاضر البغیض 

   10ص                      ." في حكم العدم إذن

  

القیمة لھ إْذ لھ من الوقاحة والتكّلف ما یجعلھ ُیفسُد علینا نظرتنا إلى  أّن الحاضر  )...() :" ش.د( 2ت 

أعمر ھو الحاضر وبما أنھ مات فإّنھ من الضروري أن تنسى : في نظر ننھ مالحة، واألمر بسیط )...( المستقبل

   4ص                       ."ذھبیة األمر وأن تنساه سریعا

   

الذي ال ..كالشخص " و" یفسد الحیاة: "نالحظ أّن المترجم األول أضاف زیادات لم ترد في النص األصل مثل

، باإلضافة إلى أّنھ أعاد صیاغة الجملة صیاغة عربیة " فلیكن إذن في حكم العدم"و" غیضبالحاضر ال"و " حيیست

  .    أّما المترجم الثاني فقد احترم النص األصل في شكلھ وفي معناه. 

 

3-C .q.m : « J’ai fait un héritage . Amer n’Amer, tous tes papiers sont là. J’ai 

trouvé le paquet sur la caisse, bien en évidence. »         ( P.12)  

  

وقد وقع ....وھاھي ذي كلھا أمامي ، لقد تركت لي یا عامر بن عامر ما سجلتھ من یومیات ) : "و.د( 1ت 

."           بمجرد أن دخلت إلى الغرفة التي تركتھا فوق الصندوق بصري على األوراق

  ) 11. ص(

موضوعة على  الرزمة وجدت. أوراقك كلھا ھنا. لقد ورثت یومیاتك، یا اْعمر ابن ْاعمر ) : " ش.د( 2ت 

  ) 5.ص (."                         الصندوق

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------بیة بین الحرفیة والتصرف الترجمة األد  

  

فضل المترجم األول التصرف في ترجمة الجملة ، فلم یلتزم بشكل الجملة الفرنسیة بل صاغھا بما یتالءم مع 

أّما الترجمة الثانیة " . وقد وقع بصري"و" دخلت إلى الغرفة بمجرد أن: "الذوق العربي مضیفا بعض العبارات ك

  . فاتسمت بالحرفیة وكانت أمینة للنص المصدر في الشكل والمعنى كما أّنھا جاءت في غایة البساطة

 

4-C .q.m : «  Ce fut comme si l’on me lâchait brutalement dans un puit sans 

fond, (…) »                                       (P.13)  

  ) 11.ص("    )...( بئر ال یسبر لھ غور، وقعت في أنني إليوعندئذ خیل ...) : " و.د( 1ت 

   ) 5. ص (....."             بعنف في بئر القاع لھ فشعرت وكأّنھ ُألقي بي...) :"ش.د( 2ت 

 

 .  بینما اتسمت الترجمة الثانیة بالبساطة ،" بئر ال یسبرلھ غور"أضاف المترجم األول لمسة أدبیة عربیة في 

 

5-C .q.m : « Elle entrait chez nous, sortait, fermait la porte chaque fois qu’elle 

me laissait . »                           P14 

ت 1 (د.و) :"..وكانت كلما خرجت من دارنا إلى دارھم ، تغلق الباب وراءھا لكیال یزعجني أحد في وحدتي ."  

  12ص                                   

6ص. "     يغادر تنتدخل إلى البیت ثّم تخرج وتغلق الباب كلما ) : "..ش.د( 2ت   
  

. بھدف الشرح واإلیضاح" لكیال یزعجني أحد في وحدتي" أضاف المترجم األول عبارة   
 

6-C .q.m : « Nana Melha avait quitté la maison de bonne heure pour aller 

ramasser ‘les olives de Monsieur le Président’. »        p16 

  

         ."الزیتون في حقل شیخ البلدیةألّن ننھ مالحة خرجت من الدار في وقت مبكر وذھبت لكي تجمع ) : "و.د( 1ت 

 15ص

  8ص  ."یتون السید الرئیسز"وكانت ننھ مالحة قد غادرت المنزل باكرا لتجمع ) : "ش.د( 2ت 

  

للجملة المترجمة حتى یفھم القارئ المستھدف  وھي " البلدیة"و" حقل"نالحظ أّن المترجم األول أضاف كلمتي 

  .  بینما اكتفى المترجم الثاني بترجمة حرفیة أدت المعنى لكنھا خلت من األناقة. إضافة مستحبة 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

7-C .q.m : « Elle partira quand elle voudra, où bon lui semblera ; avec Amer. »  

P18 

 ت 1 (د.و) : "وستذھب حیث شاءت وشاء لھا الھوى مع عامر."   ص18

 ت 2 (د.ش) : وسوف ترحل متى شاءت وأّنى أرادت مع َأعْْمََْر.    ص11

 

في الترجمة األولى جاءت ألغراض بالغیة رغم أّن األصل ال " شاء لھا الھوى:  "نالحظ أّن إضافة عبارة عربیة 

  . بینما جاءت الترجمة الثانیة أقؤب إلى األصل إذ أّن المترجم لم یزد شیئا. یحتوي على مثل ھذه العبارة

 

8-C .q.m : « Nana Melha avait du moins cette certitude : personne 

n’épouserait sa fille. »                   P23 

."         یرغب أحد في الزواج من بنتھاوھو أّنھ لن : واحد على األقل يء لقد تأكدت ننھ مالحة من ش) :" و.د( 1ت 

  24ص

  17ص."   أّنھ لن یطلب یوما أحد من أبناء أعمامھا یدھا للزواجة متیقنة حلقد كانت ننھ مال) : "ش.د( 2ت 

 

بمعنى ":personne"رغم أّن الكاتب لم یحدد بل عمم " أحد من أبناء أعمامھا"قام المترجم الثاني بإضافة عبارة 

  . أتت الترجمة األولى أكثر دقة وأقربھا إلى األصلال أحد وبذلك 

 

9-C .q.m : « (…)comparez-les à vos marabouts, avec leurs amulettes, (….) »              

P25 

  

الذین تدینون لھم بالوالء ، وتذكروا عاداتھم  ثم قارنوا بینھم وبین الشرفاء والمرابطین(...)  ) :" و.د( 1ت 

  26ص(...) . "       كتابة الحروزفي الشنیعة 

وتضعونھا  وتؤمنون بتمائمھمالذین توقرونھم  خیر دلیل على أّنھم أفضل من ھؤالء المرابطین) :" ش.د( 2ت 

 20ص(...) "             على أرقابكم

. نالحظ أّن المترجمین أضافا عبارتین ال توجد في النص األصلي كما ھو مبین  

 

 

_________________________________________________________ ___ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

وردت في الترجمة األولى من أجل إضفاء روح نالحظ في األمثلة التالیة أّن بعض اإلضافات والزیادات التي  -

بینما خلت الترجمة الثانیة من مثل ھذه اإلضافات والشروح من أجل إبراز روح وشكل . عربیة على نص الھدف 

: النص األصلي   

.»     (P. 11) respecta sa douleurNana Melha, sa mère,  : « .q.m C-10 

                                "،ما یعتمل في نفسھا من حزن وألم، فلم تخاطبھا بكلمةحة وأدركت أّمھا ننھ مال) :  "و.د( 1ت 

  )  9.ص( 

  ) 3.ص. "              ( تتفھم معاناتھا كانت والدتھا ننھ مالحة) : "ش.د( 2ت 

 

11-C .q.m : « J’ai fait un beau rêve, mon Dieu. Pourquoi la réalité est-elle si 

pénible ? »         P35 

وما أصعبھا على نفسي ، فما أقسى الحیاة المرة نعمت بھ بعض الوقتما كان كلھ إّال حلما جمیال ) : "و.د( 1ت 

  39ص!              الیوم

  33ص. "   ، لم الواقع مر بھذا الشكل  یاإلھي لقد كان حلما جمیال") : ش.د( 2ت 

  

12-C .q.m :« Amer aussi ne doit rien regretter à cette heure. » p39    

  45ص      ."لقد مات واستراح. وعامر ھو أیضا الیتأسف على شئ) : "و.د( 1ت 

  38ص."      ال یینبغي على أعمر أن یتأسف على شئ الساعة) : "ش.د( 2ت 

 

13-C .q.m : « Melha, maudit le diable ! C’est lui qui te fait parler…. »p 45 

  54ص..." ما ھذا الكالم إال من وحي ابلیس اللعینإلعني الشیطان یامالحة، ) : "و.د( 1ت 

  46ص....."         ال تتحدثي ھكذا! إلعني الشیطان یا مالحة) : "ش.د( 2ت 

 

14-C .q.m : « Que m’importent leurs richesses, leur bêtise. Je suis loin de ces 

gens là …  »                P29 

..."             .بیني وبینھم من البعد ما بین السماء واألرض ؟السخیفةوفیم تھمني أموالھم وحكایاتھم ) : "و.د( 1ت 

   31ص

."                                   فأنا أعیش في عالم غیر عالمھموال كالمھم الّسخیف ’ آث واضو‘ال تھمني أموال أھل ) : "ش.د( 2ت 

  ___________________________________________________________ 25ص
نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

15-C.q.m : « Les gens d’Ighil Nezman , elle les connaissait. » p44 

  52ص. "  من أسوء خلق اهللاتعرف جیدا أن أھالي ایغیل نزمان  إنھا) : "و.د( 1ت 

  44ص. "                 ھي تعرف جیدا أھل إغیل نزمان) : "ش.د( 2ت 

 

من  أّنھا تعرف جیدا أھل قریتھا وعقلیاتھم ولم یرد في النص األصلي أّنھم) أم ذھبیة(ورد على لسان ننھ مالحھ

. أسوء خلق اهللا كما أضاف المترجم األول في نصھ، بینما كان المترجم الثاني أقرب إلى النص المصدر  

 

16-C .q.m : « Vieux singe ! malpropre !(...).une honte !Honte sur les Ait 

Slimane, une salle famille ! »      p45 

  53ص"           عار علیكم یا بیت آیت سلیمان(...)  یا قرد، یا أقذر خلق اهللا) : "و.د( 1ت 

."                            القذرةتعالوا لتروا العار في بیت عائلة آیت سلیمان !(...) یا قذر! أیھا القرد العجوز) : "ش.د( 2ت 

   46ص

 

17-C .q.m : « Nos aïeux l’ont peut être bien voulu (…) Mais maintenant ? 

Maintenant on peut toujours maudire leur mémoire.     P155  

 

ت 1 (د.و) : لعّل أجدادنا ھم الذین أرادوا لنا الشقاء (...) أّما الیوم فال أجد لذلك مبررا . وال یسعنا إّال أن ندعو 

 لھم بالویل والثبور على ما خلفوه لنا من تعاسة.    ص197

  183ص   ".أن نلعن ذاكرتھم ولم یتبّق علینا إّال) ...( رادوا ذلكال شك أّن أجدادنا الذین أ") : ش.د( 2ت 

 

18-C .q.m : « Alors je triomphe. »              P134 

 ت 1 (د.و) : " وعندئذ سأتغلب على جمیع الصعوبات وسأذلل جمیع العقبات."      ص171

 ت 2 (د.ش) : "وسأكون منتصرا."           ص156

 

19-C .q.m : « Eh bien oui, c’était beau et je regrette ce temps-là."     P179 

 ت 1 (د.و) :" ولكن واحسرتاه على ذلك الزمان الذي انقضى ولن یعود."     ص228

 ت 2 (د.ش) : " ما أجمل ذلك الزمان ولیتھ یعود یوما. "        ص213

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

20-C .q.m : « Nos compatriotes sont des malins. Nous ne en voulons pas : 

ils tiennent le bon bout et ils ne lâcheront pas. »        P209 

 

ت 1 (د.و) :" إّن إخواننا في الوطن یعرفون من أین تؤكل الكتف، ونحن ال نؤاخذھم على ما یفعلونھ ألّنھم وقعوا 

 على مائدة دسمة فكیف ال یأكلون؟ "   ص267

، لذلك ال ینبغي أن نؤاخذھم إّن لمواطنینا من الخبث ما یجعلھم یھتمون بمصالحھم ومطامعھم) : " ش.د( 2ت 

  251ص."     على ذلك

 

21-C .q.m : « Il était furieux et se sentait fort, prêt à cogner. Il se jeta 

rageusement sur Ouiza qui dormait. »     P86 

  108ص"  . وارتمى علیھا بدون شفقة وال ھوادةوشعر بقوة عمیاء ترید أن تنطلق من عقالھا ) : "و.د( 1ت 

كما ینقض األسد على  وشعر بقوة خارقة تتصاعد من جسده فارتمى على ویزة وانقّض علیھا) : "ش.د( 2ت 

  96ص. "              فریستھ

 il se jetaأّما في ھذا المثال نالحظ أّن المترجم الثاني قام  بصیاغة شخصیة للعبارة الفرنسیة 

rageusement  على ویزة بوحشیة  لكّنھ إبتعد عن األصل أّن مقران انقض: والتي تعني   .  

 

22-C .q.m : «  Ce sont de pauvres types, nos marabouts . Ils nous font 

beaucoup de mal et chaque fois que l’occasion leur échappe de nuire, ils 

estiment que nous devons leur en être reconnaissants… »    P116 

  

فإنھم  فكلما سنحت أمثال ھذه المناسبات كالجنازة أوغیرھا !الویل لھم من قوم ال یصلحون ") : و.د( 1ت 

  148ص          "  ...یشعروننا أن فضلھم علینا كبیر

فكلما كان إّن مساوئھم أكثر من محاسنھم یا للمساكین ، إنھم حقا مساكین مرابطوا قریتنا، " ) : ش.د( 2ت 

ینتظرون متى یعترف لھم  یھم في الجنائز أو في فاتحة الخطوبة أو غیرھا من المناسباتالناس في حاجة إل

  132ص                " .…بالجمیل ومتى یشكرون على فضلھم

الجنائز أو فاتحة : ونالحظ في ھذه الجملة أّن كال المترجمین أضافا عبارات ال توجد في النص األصل مثل

  . ارئ النص الھدف نوع ھذه المناسبات التي یحتاج الناس فیھا للمرابطینالخطوبة أو غیرھا لیبینوا لق

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/لقسم التطبیقيا-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

23-C .q.m: « J’ai choisi bonnes gens. Vous êtes tous là, aujourd’hui. »                   

p104  

"            ؟فأنتم الیوم مجتمعون ، وإذا انفض االجتماع فأین سأجدكم لم أجد یا ناس أحسن من ھذا الوقت،) : " و.د( 1ت 

  133ص

ما دمتم مجتمعون في ھذا المكان الشریف و أنى لي أن أجدكم في ني قصدتكم یا أھل الخیر إ) :" ش.د( 2ت 

  116ص"                            .غیره

 

نفس المالحظة یمكن أن نعممھا على ھذا المثال إذ قاما المترجمان بإضافة عبارات كما ھو مبین لم ترد في النص 

  . المصدر بھدف اإلیضاح والشرح

 

24-C .q.m : « Ce n’est rien, docteur…. ;Vous verrez, c’est le ventre. Vous 

comprenez ? C’est une française. »    P108 

ھل فھمت ما أعني ...ألنك سترى بنفسك بأنھا تعاني ألما في المعدة...ال بأس علیھا یا دكتور،) : " و.د( 1ت 

  138ص                ".ألنھا مثلك فرنسیة...؟

ت 2 (د.ش) : ال أظّن أّن الحالة خطیرة یا حكیم.......سترى ...ألن الوجع یأتي من بطنھا .....أتفھمني ....إنھا 

 فرنسیة. "            ص122

  .أضاف المترجم األول في ترجمتھ عبارة لم یرد في النص األصلي بینما إلتزم المترجم الثاني باألصل

  

25-C .q.m : « Ceux-là, je les déteste : ils continueront de me supporter. »     

P121 

 ت 1 (د.و) : ".... وسأبقى ھنا لكي أكون غصة في حلقھم."             ص154

 ت 2 (د.ش) :".... وسأرغمھم على تحمل وجودي بینھم. "             ص139

 

26-C .q.m : "Je ne rêverai pas, moi."  

 ت 1 (د.و) : "أّما أنا فلن یكحل النوم أجفاني."           ص188

 ت 2 (د.ش) :"  لكنني أعلم أنني لن أذوق طعم النوم ھذه اللیلة. " ص175 

       

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

27-C .q.m : «Il faut que je ne note tout sur le vif . "          p148 

 ت 1 (د.و) : ألنھ ال بّد أن أسجل كل شيء قبل أن تنطفئ حرارة مشاعري.       ص189

 ت 2 (د.ش) : ال بّد أن أفعل ذلك فورا قبل أن تتبخر أفكاري.      ص175

 

28-C .q.m : « Mes parents ne sont pas de ceux qui supplient les gens. Leur 

fille, on est venu la chercher. Ils ont pas bougé le petit doigt, entendez-

vous ? Un Ait-Hamouche ne fait pas de réclame. »      P73 

 

ولیكن في علمھم أّن أھلي ذوي األنفة والشرف ، وبنتھم لم تبر  علیھم، ولم یحركوا ساكنا ") : و.د( 1ت 

إّن أھل بیت آیت حموش الیدللون على بناتھم كما یدلل على السلعة . لیزوجوھا ، بل جاءوا ھم لیخطبوھا

  91ص."               الكاسدة

ك المتملقین عدیمي الشرف ولیسوا من الذین بحثوا ولیكن في علمكن أن أھلي لیسوا من أولئ ) : "ش.د( 2ت 

أتسمعون ذلك جیّدا؟ إّن بنات أیت حموش لسّن سلعة كاسدة تباع بأبخس . عن زوج البنتھم كما تفعلون أنتم

  97ص."       األثمان

 

  . نالحظ أّن كال المترجمین قاما بتأویل فیما یخص الجزء األخیر من الجملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 
  ) : Emprunt(الدخیل  واإلقتراض  - 8- 2

 ):  écismeGall(الدخیل  - 1

مفردة أو تركیب نحوي مستعار من لغة أخرى یستعمل على حالھ في كما ورد في القسم النظري فالدخیل           

ونالحظ من خالل تحلیلنا للترجمتین أّن الترجمة الثانیة تحتوي على العدید من المفردات الفرنسیة  .اللغة الھدف

م وجود في بعض األحیان مایكافئھا في اللغة العربیة وذلك بغیة الدخیلة وقد قصد المترجم الثاني توظیفھا رغ

إعطاء فكرة أّن ذھبیة تحسن اللغة الفرنسیة من جھة ومن جھة أخرى عدم وجود ما یطابق بعض الكلمات الفرنسیة 

المفردات بینما قام المترجم األول في كثیر من المرات بتغییب ھذا النوع من . ذات شحنة ثقافیة في اللغة العربیة 

متوخیا في ذلك الوفاء لروح اللغة العربیة والقارئ المستھدف الذي قد یستھجن توظیف مثل ھذه العبارات التي قد 

  . تحدث تشویشا لھ أثناء قراءتھ للروایة

  : ویمكن للقارئ أن یتبین ذلك من خالل األمثلة التالیة

 

1-C .q.m : « Fumier ! lui envoya-t-elle, au visage, en français. »                                                                

                             P.87 

  110ص    "یا زبل: بالعبارة الفرنسیةفما كان منھا إال أن قذفتھ في وجھھ ) : "و.د( 1ت 

           98        ."فومیي، أي قذر‘: باللغة الفرنسیة قائلةفردت علیھ ) : " ش.د( 2ت 

إنسان حقیر أو نذل ، : والتي تعني بالفرنسیة " Fumier"نالحظ أّن المترجم األول قام بترجمة حرفیة للفظ  -

بینما أبقى المترجم الثاني على اللفظ على حالھ في اللغة الفرنسیة ثم قام بترجمتھ حتى یعطي فكرة للقارئ على أّن 

ّنھ في نظرنا لم یكن ھناك داع إلدراج الكلمة الفرنسیة مادام أّنھ یوجد في اللغة العربیة إّال أ". ذھبیة تتقن الفرنسیة"

  .  ما یعّبر بّدقة عن ھذا اللفظ وما یحتویھ من دالالت سلبیة 

2-C .q.m : « …et j’ai dit ‘merci’ au lieu de la formule kabyle idiote et 

contournée. »               P149 

 ت 1 (د.و) : وقلت لھا شكرا بالفرنسیة وتحاشیت العبارة التقلیدیة المعقدة الطویلة.    ص190

عوض تلك العبارة الملتویة والمعقدة باللھجة  أي شكرا باللغة الفرنسیة‘ مارسیھ‘وقلت لھا ) : ش.د( 2ت 

 176ص.             القبائلیة

  

و ھي  merciإذ أّن المترجم األول أتى بما یقابل لفظة  :نالحظ أّن المترجمین لجآ إلى نفس األسلوب السابق  -

  .  ثّم قام بترجمتھا " مارسي"شكرًا،  أّما المترجم الثاني فأدخل مفردة 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   





الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

3-C .q.m : « Actuellement, chaque fois qu’un métropolitain vient chez 

nous…. »   p207 

 ت 1 (د.و) : "والیوم، كلما أتى أحدھم من فرنسا إلى بالدنا..."    ص265

 ت 2 (د.ش) :" والیوم كلما زار أحد المتروبولیتین الجزائر ..."   ص249

بأحدھم من فرنسا رغم أّن  un métropolitainنفس األمر حدث في ھذه الجملة إذ قام المترجم األول بترجمة 

كلما أتى : الكلمة تعني كل شخص آت من العاصمة ولیس من فرنسا بصفة عامة، فقد كان بوسعھ أن یقول مثال

أّما المترجم الثاني فقد أبقى على الكلمة األجنبیة رّبما ألغراض . الفرنسیة أو من باریس  أحدھم من العاصمة

  . بالغیة

 

4-C .q.m : « Avant de m’appeler Amer n’Amer, les enfants de mon âge 

m’appelaient ‘fils de Madame’, comme si je n’avais pas de nom. »               

P117 

              ".كما لو كنت بدون إسم أعرف بھ ‘ولد الرومیة‘أترابي من األطفال ، كانوا ینادونني  ومبعثھ أّن"...) : و.د( 1ت 

  148ص

كما لو لم یكن لدّي  ‘ابن المدام‘إذ قبل أن ینادونني األطفال اعمر ابن اعمر كانوا ینادونني  " ...) :ش.د( 2ت 

  132ص                           ".اسم

في اللغة الفرنسیة حتى یبّین للقارئ الھدف أّن أھل "  السیدة" والتي تعني " مادام"أبقى المترجم الثاني على كلمة 

أّما المترجم الثاني فقد اختار أن یعطي . المنطقة ینسبون اعمر إلمرأة أجنبیة بالرغم من أّن أبیھ قبائلي جزائري

  " . ابن السّیدة: "ول مكافئ باللغة العامّیة إذ كان بوسعھ أن یق

 

5-C .q.m : « Les arabes de l’endroit prenaient à leurs yeux des allures 

d’indigènes . »                               p207 

كما  ‘االندیجین‘أّما عرب المنطقة التي یقیمون فیھا ، فلیسوا في نظرھم سوى جماعة من ) :" و.د( 1ت 

  265ص."       یسمونھم

."                           األھالي‘فیھا فإّنھم یعتبرون من  یستوطنونأّما عرب المناطق التي ) : "ش.د( 2ت 

 249ص

في النص العربي رغم توفر ما یقابلھا  indigènesأّما في ھذه الجملة فنالحظ أّن المترجم األول أبقى على كلمة 

. األھالي: قام في ھذه المرة بترجمة الكلمة ببینما المترجم الثاني . في اللغة العربیة

____________________________________________________________  
نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



انيالفصل الث/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

6- C .q .m : « …Qui osera me dire : ‘Va dans ton pays, Bicot’ »  p126  

 ت1(د.و) : "(...) وما من أحد یتجاسر لیقول لي: ‘عد إلى بالدك یا بیكو’ "   ص160 

 ت2(د.ش) : "(...) فمن ذا الذي یجرؤ ھنا أن یقول لي: ‘ُعد إلى بالدك یا بیكو’"     ص144

 

وھي كلمة إحتقار فرنسیة كما ذكر المترجم  Bicotحظ أّن المترجمان احتفظا بالمفردة األجنبیة في ھذا المثال نال

وھي أیضا كلمة كان ینادي بھا الفرنسیون المھاجرین من شعوب مستعمراتھم ) 160ص (األول في حاشیتھ 

  ) .  144ص(وتعني صغیرة المعزة كما ورد في حاشیة المترجم الثاني 

 

7-C .q.m : « Il prit sur l’étagère une demi-bouteille d’anisette,              p85 

 ت 1 (د.و) : "فتناول من أحد الرفوف زجاجة من العرق "              ص107

  95ص                     زجاجة من شراب األنیسونفمّد یده إلى أحد الرفوف وتناول ) : "ش.د( 2ت 

  

  ) : Emprunt(اإلقتراض  - 2

في ھذه األمثلة لجأ المترجم الثاني إلى عملیة اإلقتراض التي تقضي بإستخدام المفردة األجنبیة خاصة          

فمثال . أسماء األدویة والعلماء لعدم وجود ما یقابلھا أو یكافئھا في لغة الھدف ، ویجوز إستخدامھا في التعریب

مدرج في ) 2006عربي - المنھل فرنسي(یم ھو مضاد حیوي مضاد للجراث auréomycineعقار أوریومیسن 

  . القوامیس وكذلك بالنسبة لغاز األسیتیلین 

نالحظ أّن المترجم الثاني أبقى على المفردات على حالھا في النص الھدف أّما المترجم األول فآثر أن یترجم 

ة واألوریومیسن كذلك ھو األسیتلین عبارة عن غاز ولكن یتمیز بخاصیات معّین: المفردتین بكلمتین أكثر شموال 

، فقد كان دقیق  médicamentsأو  lampe à gaz: والكاتب لم یقل مثال. دواء لكن ذو خصوصیات معّینة 

  . الوصف

   

1-C .q.m :  « Le cafetier alluma sa lampe à acétylène devant le fourneau…. »            

p160 

 ت 1 (د.و) : " وأوقد القھواجي مصباح الغاز أمام المجمر..."      ص205

 ت 2 (د.ش) :"  فأشعل صاحب المقھى مصباح األستیلین ووضعھ أمام الفرن."     ص190

  

  

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

2-C .q.m : « Puis-je te garantir de la faim, du froid, te soigner à 

l’auréomycine, »                      p197 

 

 ت 1 (د.و) : " ھل أستطیع أن أبعد عنك شبح الجوع والبرد وأن أعالجك باألدویة. "ص250

 ت 2 (د.ش) : "وھل بإمكاني أن أقیك من الجوع والبرد وأن أعالجك بدواء األرویومسین." ...ص235 

  

  : Traduction)-(calqueوالترجمة بالنسخ ) Calque(النسخ  - 9- 2

ن سبق وأن أشرنا أّن النھج المسیطر على الترجمة الثانیة ھو نھج الحرفیة ، إذ أّن المترجم  قد حاول أ          

یحافظ على صیغة وشكل النص المصدر بصورة كبیرة، فنقل بحرفیة شدیدة جل تراكیب وتعابیر النص المصدر 

أّما المترجم األول فقد نجح إلى حد بعید في . لكن ھذه األمانة الشدیدة أدت في بعض األحیان إلى إختالل في المعنى

  :  لیةنقل المعنى بإبتعاده عن النسخ كما سنوضح في األمثلة التا

 

1-C .q.m : « ….puis, plus tard, ceux qui devaient prendre le corps pour l’enterrer 

comme en enterre une bête crevée, sans cérémonie. »  P14 

  

ثم أتى من بعدھم من حمل الجثة لدفنھا في التراب ، من غیر جنازة،  كما توضع في التراب ) : "...و.د( 1ت 

   12ص."          ائمجیفة البھ

."                   دون أیة تكلفةالحیوان المرھق ثم بعد ذلك بقدوم أولئك الذین سیحملون الجثة لدفنھا كما یدفن ) : "...ش.د( 2ت 

   6ص

 

والتي تعني اإلرھاق فقال الحیوان المرھق بید  crevéeنالحظ أّن المترجم الثاني توقف عند المعنى األول لكلمة 

  . المقصود ھنا ھو الحیوان المیت أو كما جاءت في الترجمة األولى جیفة البھائمأّن 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

2-C .q.m : « Enfin il a fallu que je m’attache sauvagement à ce coin de terre 

perdu, »       p156 

"                          . بھذه القطعة الصغیرة المنسیة من األرض مضطرا ألن أتعلقوأخیرا وجدت نفسي  ") :و.د( 1ت 

  199ص

 185ص "   .بھذه البقعة المنسیة من األرض بشكل حیوانيوأرتبط  " ) :ش.د( 2 ت

. ویمكن تعمیم نفس المالحظة السابقة على ھذا المثال  

جاء على لسان اعمر في جملة النص األصل أّنھ مرتبط برباط وثیق وغریب في نفس الوقت بقریتھ الملیئة 

. رفیا مّما أدى إلى تنافر في المعنى، لكّن المترجم الثاني ترجم ح...بالمتناقضات  

 

3-C .q.m : « Elle a rougi jusqu’aux oreilles et baissé les yeux. »  P192 

 ت 1 (د.و) :"  واحمّر وجھھا وغّضت بصرھا."         ص244

 ت 2 (د.ش) :" إحمّر وجھھا حتى األذنین وحولت بصرھا عني"        ص229

 

لتصاق الشدید بتركیب الجملة األصلیة من طرف المترجم الثاني أفضى إلى جملة ال نرى في ھذا المثال أّن اإل

واحمر : أّما المترجم األول فقد إكتفى ب" . احمرت حتى األذنین؟"تحمل معنى في اللغة العربیة ، فما معنى 

 .وجھھا ، وكان كافیا إلدراك المعنى

  

:  لتالیةویمكن تعمیم نفس المالحظة السابقة على األمثلة ا -  

4-C .q.m : « N’allons pas trop loin , se dit Mokrane. »  P86 

 ت 1 (د.و) : "وقال في نفسھ: كفاني ، كفاني من ھذا."           ص109

 ت 2 (د.ش) : "وقال مقران في نفسھ : ال ینبغي أن أذھب بعیدا."             ص97

 

5-C .q.m : « Nana Melha fit irruption derrière moi, me bousculant presque et 

soufflant comme un phoque. »    P164    

210ص    ".فكادت توقعني على األرض وھي تلھثدفعت ننھ مالحة الباب ودخلت " ) : و.د( 1ت   

  196ص    ".، فكادت تسقطني على األرض ة مثل عجل البحرثالھدخلت ننھ مالحة " ) : ش.د( 2ت 

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

6-C .q.m : « Pense à ta mère , idiot. Tu t’es fourré cette gamine dans le cœur. 

Elle a moins de cervelle qu’une chèvre.      P183 

"                        أال یجدر بك أن تفكر في أمك المسكینة؟ ...قد سحرت عقلك الصبیة الحمقاءكأني بھذه  ") :و.د( 1ت 

  232ص

إّن مخھا ال یكاد یتعدى مخ الصبیة قلبك،  فكر في أمك أیھا األحمق ، ال أدري كیف ملكت تلك ") :ش.د( 2ت 

  217ص    " .المعزة

  

 Elle a moins de cervelle qu’une الصبیة الحمقاء لترجمة: نالحظ أّن المترجم األول إكتفى ب

chèvre غیر أّن المترجم الثاني فضّل . ، ألّنھ إستعمال شائع في اللغة الفرنسیة ویستعمل لوصف شخص أحمق

سطحیة ولم یأخذ  -حسب رأینا –الصیغة التي وردت علیھا في النص المصدر وجاءت الترجمة  اإلحتفاظ بنفس

  .   بعین اإلعتبار القارئ المستھدف 

 

7-C .q.m : « Hé, va dans ton pays , raton ! »          p127 

 ت 1 (د.و) : " عد إلى بالدك یابیكو. "   ص161

 ت 2 (د.ش) : " عد إلى بالدك أیھا الفأر الصغیر."        ص145

 

ترجمة حرفیة وتستعمل الكلمة في الفرنسیة للتحقیروالتقلیل من شأن شخص ما  ratonترجم المترجم الثاني كلمة 

فأر صغیر فقدت شحنتھا الداللیة، أّما المترجم األول لجأ إلى إستخدام كلمة : ، فعندما لجأ المترجم إلى ترجمتھا ب

  "  جدي "لخلق نفس التأثیر على القارئ الھدف وتعني كلمة بیكو بالفرنسیة  تحقیر مقترضة من الفرنسیة

 

7-C .q.m : «  Je suis un bourricot et Dehbia une bourrique ! »      p151 

 ت 1 (د.و) : " فما أبلدني وما أبلد ذھبیَة! "    ص192

 ت 2 (د.ش) :" أنا فعال حمار...وذھبیة كذلك"         ص179

، لكن  bourriqueا المثال أّن المعنى لم یختل حین لجأ المترجم الثاني من إستخدام كلمة حمار لترجمة في ھذ

أّما بالنسبة للمترجم األول فاستطاع أن ینقل القكرة بطریقة أنیقة بما .  -حسب رأینا –األسلوب جاء مبتذال نوعا ما 

  .  أّن نتناول نصا أدبیا

  

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

حمالة " ب porteuse d’eauحرفیة  فالمترجم الثاني ترجم ترجمة: نفس المالحظة تنطبق على المثال التالي -

  . للماء، بینما المترجم األول ترجمھا بساقیة وھو لفظ عربي أصیل

  : جرار ولیس ُجرر: جمع جرة ھو: نالحظ وقوع المترجم الثاني في خطأ في لغة 

8- C .q.m : « Said des Ait-Slimane l’engagea comme porteuse d’eau, 

moyennant mille francs par mois, trois cruches par jour. »    P42 

  

، فاتفق معھا على أن تحمل إلى كساقیةوقد استخدمھا . وممن اشتغلت عندھم، سعید آیت سلیمان ) : "و.د( 1ت 

  50ص.   ، وذلك لقاء مبلغ ألف فرنك شھریاثالث جرار من الماء داره یومیا

 ثالثة ُجَرٍر ، فكانت تجلب لھكحّمالة للماءت لدیھم مالحة السعید آیت سلیمان ھو أحد الذین اشتغل) : "ش.د( 2ت 

  42ص."                     یومیا مقابل ألف فرنك شھریا

  

  :   )Contresens( عنى العكسي والم)  Faux sens( معنى الخاطئال -10- 2

قد إرتكبا بعض األخطاء أدت  تبّین لنا بعد قراءتنا عّدة مرات  للنص ومقارنتھ بالترجمتین أّن كال المترجمین     

  :  إلى إخالل بالمعنى الذي قصده الكاتب ، وسنبّین ھذا من خالل األمثلة التالیة

 1-C .q.m : « (…) appelez-le parmi les élus puisqu’il a reçu les sacrements… » 

P29 

أقامت لھ الكنیسة المراسیم الدینیة بعد ما  وعسى أن تدخلھ دار النعیم مع عبادك الصالحین) : " (...) و.د( 1ت 

  32ص."            یوم دفنھ

  ."الكنیسة قد حفظتھ قبل مماتھواجعل لھ مكانة بین عبادك المختارین فإّن ) : "ش.د( 2ت 
 
  

ورد في الجملة في النص المصدر أّن والد ذھبیة وھو نصراني قد تلقى حینما كان یحتضر ما ُیعرف في الدیانة 

وھي طقوس ) 2006عربي -المنھل فرنسي( Les (derniers) sacrementsاألسرار األخیرة : المسیحیة ب

 Communion(دینیة تقوم بھا الكنیسة كإعطاء المحتظرخبزا ونبیذا ُیعرف بالزاد األخیر أو المناولة األخیرة 

viatique) (Larousse encyclopédique 2002  . (  

غیر واضحة ال یستطیع  - في تقدیرنا–ا في الترجمة الثانیة فقد كانت جاءت نجد ھذا المعنى في الترجمة األولى أّم

  . القارئ المستھدف أن یعیھا ویفھمھا

  
____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

2-C .q.m : «Elle entendait rarement ce qu’il disait à Melha mais elle 

écoutait de toutes ses oreilles . »          p33 

  

  38ص."      ا شیئاولكنھا لم تكن تسمع مما یقولھ ألّمھ ، كانت تنصت إلى حدیثھ) : "و.د( 1ت 

   31ص."              فتسجل بدقة ما یقولھ أعمر ألمھ، كانت كلھا آذانا صاغیة) : "ش.د( 2ت 

 

ورد في الجملة في النص المصدر أّن ذھبیة لفرط إعجابھا بأعمر ال تنتبھ إل ى دق ائق م ا یقول ھ ألّمھ ا نن ة مالح ة  و        

مخالف  ة لم  ا قص  ده الكات  ب كم  ا یظھ  ر م  ن خ  الل   -س  ب رأین  اح -وج  اءت الترجم  ة الثانی  ة . م  ع ذل  ك  فھ  ي تس  معھ 

  .  بینما إستطاع المترجم األول أن یحصّل المعنى. الترجمة

 

2-C .q.m : « … De vrais citoyens d’Ighil-Nezman, la mère et le fils ! Madame 

avait beau dire. » P55 

        "!نفسھا ، ھي وابنھا، من األكابر في ایغیل نزمانھا اذا كانت تعتبر أال ما أخیب ظّن ...) : "و.د( 1ت 

  66ص

   58ص."      لقد كانت المدام تعتبر نفسھا ھي وابنھا من أكبر عائالت إغیل نزمان ....) : "ش.د( 2ت 

  

والتي تعني أّن والدة أعمر تحاول عبثا أن  Madame avait beau direلم یقم المترجم الثاني بترجمة العبارة 

أّما المترجم األول . والعبارة مھمة إذ ترتب عن حذفھا خلل في المعنى. ع اآلخرین أّنھا وإبنھا من أشراف القریةتقن

  . فقد إستطاع أن یحتفظ بالمعنى في ترجمتھ

  

3-C .q.m : « Juste à ce moment, il vit la brave Kheloudja pénétrer dans le 

sentier. »                        p75 

 ت 1 (د.و) : وما كاد یفعل حتى أبصرتھ خلوجة في طریقھا إلى العین. "      ص94

 ت 2 (د.ش) : "وفي ھذه اللحظة بالذات أبصر الخالة خلوجة قادمة إلى العین." ص81

. وھي في طریقھا إلى العین" خلوجة"ھو الذي أبصر" مقران"نفھم من خالل الجملة الواردة في النص األصلي أّن 

. أّننا نالحظ أّن المترجم األول إرتكب مخالفة حین ترجم بأّن خلوجة ھي التي أبصرت مقران ولیس العكسغیر 

  . أّما المترجم الثاني فقد إحتفظ بالمعنى

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------لتصرف الترجمة األدبیة بین الحرفیة وا  

4-C .q.m : « Cette pensée d’être père de famille dissipa tout à fait son 

trouble »               p79 

  100ص. "   الفكرة اضطرابھ تماما وأثارت ھذهومن یدري فلعلھ بعد عام سینجب طفال ) : " و.د( 1ت 

."                         وأزالت ھذه الفكرة كل اضطراب من ذھنھومن یدري فقد ینجب طفال في خالل عام ) : " ش.د( 2ت 

  87ص

  

ورد في الجملة في النص األصلي أّن  الھّم الذي كان یشعر بھ مقران قد زال بمجرد أن راودت ھ فك رة أّن ھ سیص بح     

  . د زواجھ من ویزةأبا بع

التي تعني التبدد واإلنقشاع  dissipaغیر أّننا نقرأ في الترجمة األولى عكس ما ورد في النص األصل، إذ ترجم 

  . أثار: ب) 2006عربي - المنھل فرنسي(

  . أّما المترجم الثاني فقد إحتفظ بالمعنى في نصھ

   

5-C .q.m : « Cette certitude n’ajouta rien à son désespoir mais acheva de 

l’accabler. »      P96 

 ت 1 (د.و) : "وھذا الیقین زادھا بأسا وقنوطا، بل حطمھا تماما. "     ص123

  108ص"   .وھذا المبلغ من الیقین لم یزد على فقدانھا لألمل شیئا بل وضع حدا لعذابھا ) : "ش.د( 2ت 

  

كانت جد یائسة بسبب ما كان یجري بین أعمروویزة من تبادل نفھم من قراءة الجملة في النص األصل أّن ذھبیة 

للنظرات واإلبتسامات األمر الذي كان على وشك أن یحطمھا ولیس كما ورد في الترجمة الثانیة أّن ھذا األمر 

  . ولذلك فإّن المترجم الثاني حسب رأینا إرتكب مخالفة. وضع حدا لمعاناتھا 

 
6-C .q.m : « …et la vois chevrotante de sa mère qui demandera à Mahomet la 

meilleure place au paradis."               P115 

 ت 1 (د.و) :  "... وأسمع صوت أمھ المرتعش وھي تصلي وتسلم على سیدنا محمد." ص146

 ت 2 (د.ش) : "وأسمع بعد ذلك صوت أمھ المرتعش وھي تدعو لھ بدعاوي الخیر."ص130

كانت تزعج أعمر بصوتھا المرتعش وھي تدعو " موح أوعلي"الجملة في النص األصلي أّن أم نفھم من حالل 

أن یكون لھا شفیعا أمام اهللا حتى تأثر بمكان ممیز في الجنة ولیس كما ورد في  –صلى اهللا علیھ وسلم  - النبي 

    - حسب رأینا  –الترجمتین 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

7-C .q.m : « La communauté catholique des Ait-Ouadhou est nombreuse, 

presque aussi nombreuse que le reste de la population . »   P24 

"           .بل یكاد یبلغ عدد أفرادھا النصف من األھالي اّن الطائفة المسیحیة في آیت واضو كثیرة العدد،) :" و.د( 1ت 

  25ص

"     .نھابل تمثل أكثر من نصف عدد سكا إّن الطائفة الكاثولیكیة في قریة آث واضو كثیرة العدد،) :" ش.د( 2ت 

 18ص

 

التي تتعایش مع الطائفة المسلمة یكاد أن " آث واضو"ورد في الجملة في النص األصلي أّن الطائفة الكاثولیكیة في 

أّما . یكونا متساویین في العدد ولیس كما ورد في الترجمة الثانیة أّن الطائفة المسیحیة تمثل أكبر عدد سكان القریة

  .  ارئ المعنى بوضوحفي الترجمة األولى فیفھم الق

 

8-C .q.m : « (…) comme ces braises que recueillaient les premiers 

hommes, sur lesquelles veillaient des guerriers farouches et qui servaient 

à raviver les foyers... »           p37 

ة التي عثر علیھا االنسان البدائي ، واستبقاھا الناس الجمروستبقیھا دائما معھا كأنھا تلك ) : "(...) و.د( 1ت 

  43ص...."        من بعده وقادة لیشعلوا بھا النار

 

ویسھر حولھا المحاربون األشداء ، الجمرات التي كان یجمعھا اإلنسان البدائي وكتلك ) : "(...) ش.د( 2ت 

   35ص....."       وتبعث بھا الحیاة في المنازل

 

  . لة التي وردت في النص المصدر إشكالیة للمترجم تطرح ھذه الجم

لقد شبّھ الكاتب یومیات أعمر التي أخذتھا ذھبیة كتلك الجمرات التي إھتدى إلیھا اإلنسان البدائي ولیس كما ورد 

أّن فحسب رأینا المقصود ھنا : واإلشكالیة تطرح في الشطر الثاني من الجملة . في الترجمة الثانیة أّنھ كان یجمعھا 

  . المحاربین كانوا یحرصون على ھذه الجمرات ولیس أّنھم كانوا یسھرون حولھا 

  

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- -------------- ---- - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

9-C .q.m : « Elles sont condamnées à rester et c’est ce qu’elles font jusqu’à la 

mort. Des plantes ingrates dont personne ne s’occupe jamais et qui se 

dessèchent sur pied, quand le troupeau et le berger ont oublier de les 

meurtrir. »     P53 

ومثلھّن . لقد كتب علیھّن البقاء في البالد، ولیس لھّن من حیلة سوى الصبر إلى أن تحین الوفاة) : "و.د( 1ت 

كمثل الزرع الردئ الذي ال یتعھده أحد بالسقي فترى الساق منھ یذبل ویجف ویدوسھ الراعي وتحولھ الماشیة 

   64ص.                    إلى حطام

فھّن كالنبت العقیم المھمل الذي یجف لقد قدّر لھّن البقاء في القریة إلى یوم یحملن إلى المقابر ، ) : "ش.د( 2ت 

   56ص"       .قبل الحصاد إذا لم تدسھ أقدام الراعي أو لم تقضي علیھ ماشیتھ

 

: تطرح ھذه الجملة كذلك إشكالیة في ترجمتھا   

لتي تركّن في القریة من قبل أزواجھّن والتي أضناھّن الملل من الحزن واإلنتظار لقد شّبھ الكاتب مصیر النساء ا

  . بتلك األعشاب الیابسة التي ال یعتني بھا ألحد حتى تجف ألّنھا ال تجذب وال تغري الراعي وقطیعھ 

  . ونجد في الترجمتین غیر ذلك  

 

10-C .q.m : « C’est la dernière famille où j’aurais souhaité te placer ; tous les 

défauts y sont tapis. Mais la richesse est aveugle. »    P66 

"             واهللا یرزق من یشاءإّنھا بؤرة الفساد والرذیلة، . ھي آخر العائالت التي أتمناھا لك) :"و.د( 1ت 

  82ص

لكن المال یعمي ن العیوب واألخالق السیئة ، إّنھا آخر عائلة كنت سأفكر في مصاھرتھا لما فیھا م) : "ش.د( 2ت 

  72 ص."         األبصار

  

أّن المال ُیضل ویعمي األبصار، فبالرغم أّن لعائلة مقران " la richesse est aveugle" یقصد الكاتب من 

ول فابتعد أّما المترجم األ. مساوئ كثیرة إّال أّن أھل القریة یغضون الطرف ویظھرون لھم اإلحترام بسبب المال 

  . عن قصد الكاتب، بینما إستطاع المترجم الثاني أن یتفطن لھذا المقصد –حسب رأینا  –كثیرا 

  

    

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - ----------------------------------------- الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

11-C .q.m :« Elles arrivèrent l’une derrière l’autre à l’instant précis où 

Kheloudja sortait du dôme avec sa cruche. »        p75 

فیھا ننھ خلوجة خارجة من تحت قبة العین في اللحظة التي كانت  رآھما مقبلتین واحدة بعد األخرى) : "و.د( 1ت 

  94ص." وبین یدیھا جرتھا التي فاض منھا الماء

في اللحظة التي خرجت فیھا خّلوجة من قبة  وھكذا بدأت الّنساء یصلن الواحدة وراء األخرى) : "ش.د( 2ت 

 81ص."      العین وجرتھا تفیض ماًء بین یدیھا

  

) :  pronom personnel(بسبب اإلسم المضمر"  ambiguïté"بس توحي الجملة في النص األصلي بوجود ل

)elles ( غیر أّن المقصود من طرف الكاتب ھّن ذھبیة وویزة اللتان وصلتا إلى العین الواحدة بعد األخرى حین ،

  .   كان مقران مختبئا، كما ورد في الجملة األولى ولیس كما ذكر المترجم الثاني 

 

12-C .q.m : « Dehbia, tout contre elle,   …. »      p75 

 ت 1 (د.و) :"أما ذھبیة فقد كانت تسیر خلفھا... "                            ص95

 ت 2 (د.ش) : "أما ذھبیة التي كانت تمشي إلى جانبھا..."                ص82

  

الترجمة (نت تمشي وراء ویزة نستطیع أن نفھم من الجمل التي سبقت ھذه الجملة في النص األصل أّن ذھبیة كا

  .  ولیس بجانبھا كما ورد في الترجمة الثانیة) األولى

 

13-C .q.m : « Embrasse la tête de ton oncle, ma fille . »   P136 

 ت 1 (د.و) : " قبلي رأس ولد عمك یا بنتي..."                ص173

 ت 2 (د.ش) :"  قبّلي رأس عمك یا ابنتي...."             ص158

  

بولد عمك، رغم أّن أعمر ھو إبن عم ذھبیة ولیس عّمھا ولكن الكاتب قصد "  oncle"ترجم المترجم األول كلمة 

بینما كانت الترجمة الثانیة أكثر أمانة .  interprétationذلك ، فما كان على المترجم أن یلجأ إلى التأویل 

 . لألصل

  

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

14-C .q.m : « ‘La mission civilisatrice’ des conquérants n’était pas un vain mot. 

Et dans une certaine mesure cette mission a été remplie.»              p207 

"                              .بل أرادوا أن یطبقوه قوال وعمالإّن الرسالة التحضیریة لم تكن مجرد شعار ، ) :" و.د( 1ت 

  265ص

"   .ّن المستوطنین تمكنوا إلى حد ما من تحقیقھألومھمة نشر الحضارة لم تكن شعارا أجوفا ) :" ش.د( 2ت 

  249ص

 

لم تكن  فقط عبارة عن شعار، " مھمة نشر الحضارة "یشیر الكاتب في الجملة التي وردت في النص المصدر أّن 

بل إستطاع المستعمر أن یحقق بعض األھداف مثل التنصیر في بعض مناطق القبائل ، ونجد ھذا المعنى في 

  .  غیر أّن المترجم األول إبتعد في ترجمتھ عن المعنى المقصود. یةالترجمة الثان

 

15-C .q.m : « …que je perds le fils de mes idées, que ma colère refuse de 

passer, car les arguments qui la soutiennent fuient sous la plume. »                     

P150 

وأصبحت عاجزا عن قد نسیت المھم وضیعت كل ما یجول في ذھني من أفكار  وأجدني" ...  ) :و.د( 1ت 

  192ص "    .، ألّن القلم ال یطاوعني  تنفیسي غضبي

، وعندما أقدم على التعبیر عنھ ال  وأصبح عاجزا عن الكتابة بسبب الغضب الذي ینتابني " ...) :ش.د( 2ت 

  178ص    ". یأتیني اإللھام 

 

جملتھ أّنھ عاجز عن الكتابة بسبب الغضب كما ورد في الترجمة الثانیة ، وإّنما یقصد أّنھ ال لم یقصد الكاتب في 

لذا نجد أّن . یستطیع تنفیس غضبھ عن طریق الكتابة ألّنھ ال یستطیع تطویع أفكاره التي یعجز قلمھ على تدوینھا

  . المترجم األول قد أحاط بالمعنى

 

 

 

 

 

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

16-C .q.m : « Vivre comme a vécu ma mère à Ighil-Nezman, quelle 

prouesse ! Elever un enfant comme elle m’a élevé, quel exploit ! Non, 

vraiment, c’est trop bête .     P156 

آبائي في إیغیل نزمان وأن أنشأ كما ینشأ إذن أن أرضى بالمعیشة التي عاشھا  ألیس من المعجزة") : و.د( 1ت 

    199ص   " یامھ ھناإنھ شئ سخیف حقا أن یمضي اإلنسان زھرة أ؟  أبناء القریة

ت 2 (د.ش) :" یالھا من مفخرة أن أعیش مثلما عاشت أمي في إغیل نزمان وأن أنجب طفال وأربیھ مثلما 

 ربتني...یا للنصر الكبیر! إّنھا حماقة ال تغتفر."    ص 185

  

عاشتھا أّمھ في  جاء في الجملة في النص المصدر على لسان أعمر أنھ ال یرضى أن یعیش حیاة شبیھة بالحیاة التي

قریة إغیل نزمان وأن ینجب طفال وینشئھ كما تربى ھو ولیس كما ورد في الترجمة األولى حیث أّن المترجم 

وبالنسبة للشطر الثاني من الجملة نالحظ أّن . أّما المترجم الثاني فقد وفق في نقل المعنى . أعطى معنى آخر 

أّما المترجم الثاني فقد كان أكثر أمانة . ى وشكل النص المصدرالمترجم األول تصرف في ترجمتھ وابتعد عن معن

  .   للنص األصلي شكال ومضمونا

  

17-C .q.m : « ... Et là-bas, à Paris, quelques tombes et beaucoup d’épaves. Il 

y a cela. Il n’y a rien d’autre. »                  P195 

ھذا ھو الواقع ...وترك من بعده متاعا قلیالنحبھ في باریس ودفن فیھا، ومنھم من قضى  ... ") : و.د( 1ت 

   248ص"         ...سواه يءالمریر ، وال ش

ھذا ھو .  أو نال ھنالك من المشقة ما لم ینلھ بشرومن الرجال من فارق الحیاة في باریس . "..) : ش.د( 2ت 

       233ص      "   .الواقع وال مفر منھ

. ة حقیقة حسب رأینا لبس، فللعبارة معنیان وكالھما منطقي في ھذا المقام یكتنف العبار  

األول بمعنى فضالت مال أو شیئا : معنیین épave، تحمل كلمة 2006عربي - فحسب قاموس المورد فرنسي

وفون في فالمھاجرون الذین یت: مادیا لیس لھ قیمة كبیرة وھذا ما ورد في الترجمة األولى ، حیث أّن المعنى منطقي

  . باریس عادة ما یخلفون وراءھم شيء یسیر من المال ألّنھم یتقاضون أجور بسیطة 

إنسان محطم وبائس من جراء الظروف الصعبة التي یحیاھا، وھذا تفسیر آخر نعتبره : والمعنى الثاني للمفردة ھو

وقد ورد نفس . منفسیا تھمنطقي، إذ أّن المھاجرون یعیشون تحت ضغوط كبیرة تحط من معنویاتھم وتؤثر في 

  . المعنى في الترجمة الثانیة 

 ___________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

18-C .q.m : « (…) car il n’était pas communiste, le père Dubois ! Non, il 

n’était pas communiste. »  p40 

   47ص. "    وحذرنا من الشیوعیون) : " (...) و.د( 1ت 

  40ص."   نعم إنھ لم یكن شیوعیا. فھو لیس شیوعیا ) : ".... ش.د( 2ت 

  

 il n’était pas communisteصلیة بطریقة خاصة، إذ أّن الكاتب قصد تكرار العبارة جاء تركیب الجملة األ

وقد ظھر ھذا المعنى في الترجمة . لم یكن شیوعیا "  Duboisدو بوا "ألّن ذھبیة تعتقد بإخالص أّن الراھب 

ّما المترجم األول فقام أ. ونجح في أداء المعنى traduction calqueالثانیة، إذ أّن المترجم قام بترجمة بالنسخ 

  .  بتصرف أّدى إلى إختالل في المعنى  

 

19-C .q.m : « Amirouche, écoute-moi. Je suis un rat de mosquée . »     p161 

 ت 1 (د.و) :" إسمع لي یا عمیروش ، انظر إلى حالتى ..حالتي حالة الفأر."   ص206

 ت 2 (د.ش) :" اسمع یا عمیروش ، إنني مثل فأر المساجد."                 ص191

 

 rat"تطرح ھذه الجملة إشكالیة في ترجمتھا ، فالكاتب اقترض العبارة من اللغة الفرنسیة التي ھي في األصل 

d’église " وطوعھا حیث ) 2006عربي -كما ورد في قاموس المنھل فرنسي( والتي تعني إنسان ورع وتقي ،

أي المسجد والتي تتماشى مع مقام الحادثة إذ "  mosquée"لكنیسة بكلمة والتي تعني ا" église"استبدل كلمة 

حیث توجد طائفة   - القریة التي جاءت منھا ذھبیة-عكس قریة آث واضو(أّن أھالي إغیل نزمان یدینون باإلسالم 

إنسان  فالكاتب في رأینا قصد أن یفھمنا أّن الشخص الذي خاطب اعمر في المقھى ھو) . مسیحیة كثیرة العدد

ونجد أّن كال المترجمین ترجما ترجمة حرفیة مّما قد یطرح إشكاال لقارئ الترجمة الذي لیس متعود على . طیب

  .    ھذه العبارة

وأبقى على فأر ، بینما قام المترجم الثاني "  mosquée"ونجد أّن المترجم األول حذف من ترجمتھ كلمة 

فأر المساجد والتي في رأینا ال تحمل : ترجمة حرفیة فقال" rat de mosquée" بترجمة بالنسخ إذ ترجم عبارة

  . معنى عدا أّنھا أمینة لشكل النص

 

 

 

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

 

20-C .q.m : « …et sembler émaner des objets indiscernables, du Dieu 

invisible, des gens d’Ighil-Nezman terrés dans leurs gourbis. »   P168 

ن مخلوقات ترید بي شرا ، أومن قوم  أو موكأنھ ینبعث من أشیاء ال أستطیع إدراكھا ، ...") : و.د( 1ت 

  215ص    ". یضمرون لي الحقد

أو من اإللھ الذي ال تراه العین البشریة أو من ویبدو أنھ كان منبعثا من أشیاء ال أكاد أبصرھا  "...) :ش.د( 2ت 

  200ص    ".أھل إغیل نزمان المختبئین في أكواخھم

  

 du" إذ ترجم عبارة faux sens المعنى الخاطئوقوعھ في في ھذه الجملة أّدى تصرف المترجم األول إلى 

Dieu invisible"  ولیس ھذا ما قصد الكاتب بینما كانت الترجمة الثانیة أكثر أمانة " مخلوقات ترید بي شرا"ب

وحتى الشق الثاني من الجملة فقد تصرف فیھ المترجم األول مّما . ودقة بالنسبة للجملة األصلیة وھي ترجمة حرفیة

  .     أّدى إلى اإلبتعاد عن المعنى الحقیقي للعبارة ، بینما كانت الترجمة الثانیة التي إتسمت بالحرفیة أكثر أمانة ودقة

 

21-C .q.m :"Té, va donc chez toi , enfant de Sarrasine !"     p127 

161ص.            رح إلى بالدك یا ابن العرب) :  و.د( 1ت   

146ص.      ابن المسلمة ائد إلى بالدك یاأنت ع) : ش.د( 2ت   

وھذا اللفظ كان یستعملھ  enfant de Sarrasin(e)" لقد إستعمل الكاتب معلوماتھ التاریخیة حینما وظف عبارة

)  Larousse encyclopédique 2002(األوربیون في العصور الوسطى عندما یتحدثون عن المسلمین 

  .  عرب   :ولیس كما ورد في الترجمة األولى 

 

22-C .q.m : «Lorsqu’ils reviennent au pays, ils se replongent sans hésitation 

dans le village et changent de peau pour la bonne raison qu’ils ont changé 

de climat. »             P51 

  

وإن ھي إال أیام قالئل حتى تتبدل ة القریة، وإذا عاد إلى القریة فإنھ سینغمس بدون تردد في حیا) : " و.د( 1ت 

   61ص"       .سحنة وجھھ نتیجة لتبدل الطقس ویعود كما كان من أبناء القریة

"           .وكأّنھم یسّرون لتغییر الجووعندما یعودون إلى بلدھم یندمجون دون تردد في حیاة القریة ) : "ش.د( 2ت 

  53ص

____________________________________________________________  

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الفصل الثاني/القسم التطبیقي-- ------------------ - -----------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

ف المھاجرین عند عودتھم من یص - على لسان أعمر - نفھم من الجملة التي وردت في النص المصدر أّن الكاتب 

فرنسا وبأنھم سیتأقلمون من جدید مع حیاتھم وتتبدل سحنة وجوھم نتیجة تأثیر الطقس ویعودون وكأّنھم لم یتركوا 

  . قریتھم أبدا

غیر أنّنا ال نجد ھذا المعنى في الترجمة الثانیة إذ أّن المترجم قام بحذف عناصر مھمة من الجملة أّدت إلى إختالل 

  .أّما المترجم األول فقد إستطاع أن ینقل المعنى مضیفا بعض المقاطع التي لم ترد في النص األصل. معنىفي ال

     

23-C .q.m : « Eh bien oui, j’étais privé, maman ! privé de friandises, »   p155 

  198ص "  .وطاب ذّّمحروما من كل مل ل...أصارحك یاأماه بأنني كنت محروما  ") :و.د( 1ت 

  184ص"  .لقد حرمت من الفاكھة اللذیذة...لقد عانیت الحرمان...نعم یا أماه " ) :ش.د( 2ت 

  

وھي ترجمة موفقة  ولیس كما "  friandises"لترجمة كلمة " كل ما لّذ وطاب:" ورد في الترجمة األولى عبارة 

  .  fruits délicieuses: الفاكھة اللذیذة ، فالكاتب لم یقل : ورد في الترجمة الثانیة 

 
24-C .q.m : « …Ainsi décoiffée, avec sa longue chevelure un peu étrange, elle 

avait l’air d’une nymphe farouche, difficile à apprivoiser. »            P193 

 ت 1 (د.و) :"... وبدت في تلك التسریحة الطویلة الغریبة كالغزالة الشاردة."     ص246

   231ص     ".كعروس بحر متوحشة لیس من السھل مصادقتھاوبدت في تلك الحالة  "...) : ش.د( 2ت 

  

"  nymphe" شّبھ الكاتب ذھبیة بشعرھا الطویل الغیر مسرح بحوریة شرسة من الصعب اإلمساك بھا ، وكلمة

  .  في الفرنسیة تعني إلھة الماء والغاب

أّما المترجم . ھذا ال یؤدي المعنى ، كما أّن المترجم حذف بقیة الجملةغزالة شاردة و: نقرأ في الترجمة األولى 

 . الثاني فقد إستطاع أن یحفظ كل عناصر الجملة في ترجمتھ
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25-C .q.m : « Nous étions débout tous les deux et nous nous touchions… »             

p193 

 ت 1 (د.و) :" كنا واقفین متعانقین..."                        ص245

 ت 2 (د.ش) : " كنا واقفین..أالمسھا وتالمسني ..."        ص230

نفھم من خالل الجملة في النص األصل أّن ذھبیة وأعمركانا واقفین یتالمسان ولیس كما ورد في الترجمة األولى 

. یتعانقان اأّنھم كانو  

.لذا نجد الترجمة الثانیة أكثر أمانة لألصل  

 

 Intraduisibilité:2- 11- الممتنع من الترجمة  

من خالل قراءتنا للروایة الحظنا وجود مقاطع ھي في الحقیقة یمكن إعتبارھا ممتنعة من الترجمة  لعدم        

توفر مكافئ في اللغة العربیة وحتى الترجمة الحرفیة ال تضمن نقلھا ، والممتنع عن الترجمة  ھو كل ما یتعّذر أو 

  . یتعسر ترجمتھ 

) 2000المنجد " (إّال بعد الطلب بإلحاحتردد في اإلستجابة، لم یقبل : تمّنع   

یقصد بالمتمنع من الترجمة درجات المقاومة التي یبدیھا النص حیال المترجم وتصل درجات المقاومة إلى أقصى 

. حدودھا مثال في التالعب على الكالم أو في كل أثر داللي ُیحدثھ إستخدام میزات اللغة الشكلیة  

: ترجمة ھذه المقاطع كما سنبّین في المثالین التالیین ونالحظ أّن المترجمین تصرفا في  

 

1- C .q.m : « Il avait un faible pour les clochards, (…) leur toucher gentiment 

l’épaule, les appeler mon Zami. Ecoute, mon Zami. Assez roupié va !  

Te v’là, Joseph. Quoi de neuf ? »         p208  

فإّنھ یھزه ویوقظھ من النوم، (...) وأحب شيء إلیھ أن یتشفى من المتشردین الفرنسیین البؤساء : ")و.د( 1ت 

  :  ، فیقول لھ،بال خوف وال وجلویدخل معھ في الحدیث 

  قم یاغافل، كفاك نوما... 

 أھذا أنت؟ ماذا من جدید؟ "    ص266

 : فیخاطبھم قائال(...) فكان یوقظھم وھم نیام (...) ن كان یحب أن ینكد على المتشردین الفرنسیی" ) :ش.د( 2ت 

  .أّیھا النائم ..انھض من سباتك ...ھیا"

 أھذا أنت یاجوزیف...ھل من جدید؟"               ص250
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  –حسب رأینا  –تطرح ھذه الجملة إشكالیة في ترجمتھا 

واألصل " mon Zami"نالحظ في الجملة في النص األصلي نبرة من السخریة إذ أّن الكاتب تالعب في كتابة 

"mon ami"  حتى یبین أن المتكلم ال یحسن اللغة الفرنسیة ومع ذلك یسخر من بعض المتشردین حین یخاطبھم .

ونالحظ أّن المترجمین تصرفا إذ قاما بحذف العبارة إلستحالة نقلھا في اللغة العربیة ، وتصرفا في ترجمة باقي 

    -كل حسب منھجیتھ  –العبارة 

 

2- C .q.m : «( …)Tas d’indigènes, que supposez –vous ? Nous sommes 

Français, nous. Arrière, et garde-à-vous ! Vous voulez nous f …à la mer, 

bande d’infidèles et d’ingrats. Mère Patrie, du secours ! »             p209 

؟ فلتعلموا إذن أنّنا ا سواسیةھل تعتقدون أنّن؟ ’ األندیجین‘ماذا تتصورون أنتم یا جماعة (...)  : ")و.د( 1ت 

، أیھا  أو تریدون أن ترموا بنا إلى البحر.. عودوا إلى أماكنكم الوضیعة واعرفوا قدركم وقدرنا...فرنسیون 

  267ص . "                    من شر ھؤالء یا فرنسا؟ أنقذینا ...الغدارون ، النكارون للخیر 

اعلموا أنّنا فرنسیون ، أتریدون أن ترموا بنا إلى ’ األھالي ‘ا جماعة ولكن ماذا تتصورون ی" (...) ) :ش.د( 2ت 

. "     أنقذینا من شر ھؤالء..  یا فرنساوابقوا أماكنكم أّیھا الخبثاء الناكرون للجمیل ، النجدة ! إحذروا .. البحر 

   251ص 
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  :النتائج واإلستنتاج - 3 

    
" Les chemins qui montent"من خالل العمل التطبیقي الذي تضمن تحلیال لمقتطفات من روایة         

  : یمكننا أن نستنتج مایليالترجمتین المدروستین للكاتب الجزائري مولود فرعون و

إلى صیاغة ترجمتھ مع ما یتماشى بأسالیب اللغة العربیة وذوقھا آخذا  -حنفي بن عیسى –عمد المترجم األول  - 1

ظنا أّن المترجم في مرات عدیدة عمد إلى ومن خالل تفحصنا للترجمة الح. بعین اإلعتبار القارئ المستھدف

إضافات یشرح فیھا ما ھو مضمر في النص األصلي الشيء الذي أفضى إلى تمدید الترجمة باإلضافة إلى أّنھ لجأ 

إلى حذف بعض العبارات خاصة تلك التي تتكلم بصراحة عن أھل القبائل والصفات التي تمّیزھم عن غیرھم من 

  . ذلك على التعمیم  أبناء الجزائر معتمدا في

  

من جملة ما ال حظنا أّن المترجم حنفي بن عیسى لم یلتصق ببنیة النص المصدر وتعابیره ، بل حاول قدر 

المستطاع أن یقدم للقارئ المستھدف نصا في حلة عربیة ویظھر ذلك من خالل إستخدام المكافئات المستمدة من 

، كما نالحظ أّن المترجم قام بتغییب ) الجاھزة و التعابیر اإلصطالحیةاألقوال المأثورة والعبارات ( اللغة العربیة 

  .    عبارات تعكس ثقافة المنطقة وحرم بذلك القارئ المستھدف من التعرف على كلمات ذات شحنة ثقافیة 

  

 Faux( معنى الخاطئكما الحظنا وجود أخطاء عدیدة تمس بعض المعاني التي وردت في النص المصدر كال

sens( عنى العكسي والم)Contresens ( إلى التأویل واإلبتعاد عن النص المصدر - في نظرنا –وھذا راجع .  

  

الثقافة - وقد یبدو األمر عادیا بالنسبة للمنظرین والمترجمین المؤیدین للترجمة بتصرف أو الموجھة نحو اللغة

القارئ وكأّنھ كتب بلغتھ األصلیة وأّن الھدف الذین یرون بأّن جوھر الترجمة یكمن في تقدیم نص یرضي تطلعات 

  . األمانة في الترجمة تكمن في تحقیق ھذا المبتغى 

  

وخالصة القول أّن المترجم األول قد إتبع إستراتجیة ترجمیة موجھة نحو اللغة والثقافة الھدف ترتكز على 

 .وضوح وترضي تطلعات القارئوبال -شكال وأسلوبا–إستخالص المعنى وإعادة التعبیر عنھ بطریقة تھتم بالجمال 
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جمة الثانیة فقد بدا بوضوح أّن المترجم حسن بن یحي قد إنتھج إستراتجیة الترجمة الحرفیة بمفھومھا أّما التر - 2

إذ نستشف من خالل تحلیلنا لھذه الترجمة ومقارنتھا باألصل ) . كلمة مقابل كلمة(الخاص ولیس بمفھومھا التقلیدي 

اظ على نسقھ وجل التراكیب اللغویة من أّن المترجم عمل جاھدا على الحفاظ على نكھة النص من خالل الحف

ولم یعمد إلى إعادة صیاغة الجمل . تعابیر إصطالحیة إّال تلك التي ال تحمل معنى بالنسبة للقارئ المستھدف

والتراكیب األصلیة بغیة إضفاء لمسة وحلة عربیة بل أعاد صیاغة جملھ وفق مع ما یتماشى مع اللغة العربیة 

كل وأسلوب النص المصدر، فجاءت جمل وتراكیب النص المترجم مفھومة وواضحة حریصا على اإلبقاء على ش

  . إّال في بعض المواقف التي لجأ فیھا المترجم إلى ترجمة بالنسخ أدت إلى إضطراب وإختالل في المعنى

  

رات نالحظ أّن المترجم حافظ على العدید من الخصوصیات الثقافیة لمنطقة القبائل والتي تظھر من خالل عبا

  . وألفاظ قصد الكاتب إستعمالھا واحترمھا المترجم حین أضھرھا في نصھ

عنى والم) Faux sens(معنى الخاطئ غیر أّنھ من الواجب أن نذكر أّن المترجم وقع في أخطاء ھو اآلخر كال

م إلى عدم فھ - في تقدیرنا –تفوق تلك التي جاءت في الترجمة األولى وھذا راجع ) Contresens(العكسي 

  . بعض مقاطع النص المصدر من طرف المترجم إضافة إلى اإللتصاق الشدید بشكل وأسلوب النص المصدر 

  

ونخلص إلى أّن الترجمة الثانیة كانت أكثر وفاء للنص المصدر من الترجمة األولى من ناحیة الشكل واألسلوب 

  .  ناھاوحتى في المعنى عدا بعض المواطن التي فشل المترجم في الحفاظ على مع

  

وأخیرا ولیس آخرا أّن ما أردنا أن نبّینھ من خالل ھذا العمل أّن الترجمة الحرفیة بمفھومھا الجدید والتي كثیرا ما 

یسيء إلیھا قادرة على نقل األثر األجنبي بأمانة مع حسن تدبیر ، بمعنى أّن على المترجم أن یتصرف في حدود 

ولغویة خاصة حتى ال یفضي ذلك إلى إرتكاب أخطاء على مستوى  في ترجمة بعض المقاطع ذات دالالت ثقافیة

  . المعنى 

  

وتجدر اإلشارة أّن مھما إنتھج المترجم من إستراتجیة سواء حرفیة أم بتصرف ھناك دائما ربح وخسارة 

  . وسیظل ھذا الجدل  بین دعاة ھذین اإلتجاھین قائما ما دامت الترجمة موجودة
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 الخاتمة: 

 

قمنا في بدایة ھذا البحث بإثارة مسألة تتعلق بترجمة النصوص األدبیة التي ُتعّد من أعسر وأشّق النصوص         

رجم فھي تقوم على التذوق وتشرب المترجم للنص المصدر الذي یحمل في ثنایاه ممیزات لغویة خاصة باللغة المت

  .منھا باإلضافة إلى الخصائص الثقافیة

  

منذ قدیم الزمن وبذلت المحاوالت تلو المحاوالت لتقنینھا األثر األدبي  لقد تضاربت اآلراء حول ترجمةو        

وتبین لنا أّن ھذا النوع من الترجمة لم یستطع أن یتخلص من نزعتین سیطرتا وما زالتا تسیطران  .ورسم حدودھا

فمن داع إلى الحرفیة اللصیقة بنص اللغة المترجم منھا إلى متحرر مبدع، وحتى التحرر  : ة الترجمیةعلى العملی

المرتكزة على اللغة المترجم إلیھا  الترجمة التألیفیة واإلبداع كانت ومازالت فیھ درجات تصل في أقصى مداھا إلى

حسن الختام من حیث الدیباجة المستقیمة والتي یتصرف المترجم فیھا ویھندس ویزید وینقص ومقیاسھ في ذلك 

  .  واإلمداد بالجدید في الشكل الذي یراه ویستسیغھ

   

وبالرغم من التطور الذي شھده الدرس الترجمي لم یستطع المنظرون أن یقدموا حلوال ناجعة یتبعھا        

  . المترجمون إلیجاد التوازن المنشود بین ھذین القوى المتصارعة

ؤال الذي ما برح میدان الترجمة منذ نشأتھا لیثیر من جدید الطریقة األمثل التي تكفل نقل النصوص ثّم طرحنا الس

  . نقال یضمن سالمتھا من التحریف والتشویھ وینصف النص المصدر وكاتبھ

  

 وفي ھذا اإلطار أردنا إستبیان أي الطریقتین أنجع لنقل أمین للنص األجنبي مع مراعاة حق القارئ على      

  . المترجم، إذ ما فائدة الترجمة إن لم ُتقرأ

  

كما أردنا أن نغیر الفكرة التقلیدیة السائدة عن الترجمة الحرفیة وإعطاء نظرة أخرى منصفة وإمكانیة ھذه        

یة من أن تقدم للقارئ المستھدف نصا حتى ولو كان غریبا بعض الشيء عن عاداتھ اللغویة والثقافیة جاإلسترات

  .  أن یفھمھ و یستسیغھ یستطیع 

  

  

          

____________________________________________________________ 

نموذجا" الدروب الوعرة"روایة   



الخاتمة ---- ------------------------------------------------------------------------------الترجمة األدبیة بین الحرفیة والتصرف   

  

وضمنا بحثنا لمحة تاریخیة عن الترجمة وأھما المراحل التي شھدتھا عند العرب الذین عرفوا الترجمة             

الجاحظ : كیف نترجم؟ ورأینا بعض التأمالت : ومارسوھا ولم یفتھم إستصدار بعض التعلیقات عن السؤال األبدي

بعد ذلك قمنا بعرض وجیز ألھم . وار ھذا النشاط مع أّنھ لم یكن مترجما إستطاع أن ینفذ بحّدة بصره ویصبر أغ

المراحل التي مرت بھا الترجمة في الغرب حیث شغلت ھذه اإلشكالیة منذ قرون خلت حتى یومنا ھذا أفرادا 

الحرفیة : حاولوا من خالل ممارستھم للترجمة أن یقدموا بعض المالحظات والتأمالت عن ھذین المسارین 

  . والترجمة بتصرف

  

بعد ذلك تضمن بحثنا عرضا ألفكار بعض المنظرین الذین تصدوا لھذه اإلشكالیة كل حسب قناعاتھ             

فتطرقنا إلى أفكار أنطوان بارمان المتعلقة بالترجمة الحرفیة بوصفھا الطریقة األمثل التي تضمن نقال . وأولویاتھ

كتاباتھ الغزیرة أن یعطي مفھوما جدیدا  أمینا للنص المصدر شكال ومضمونا ومحاولة ھذا المنظر من خالل

للترجمة الحرفیة التي ال تعني الترجمة كلمة بكلمة ، وإّنما تبین لنا أّن ھذه اإلستراتجیة ترتكز على مبدأ األخالق 

كما شمل مبدأ األمانة للمعاني التي . الّداعي إلى إحترام النصوص وعدم التنكر للغة والثقافة والحفاظ على أجنبیتھا 

تحملھا الكلمات والعنایة بقالبھا أو الغالف الذي یحتویھا ، وضرورة صونھا من التشویھ ، وذلك من أجل التعرف 

  .  على اآلخر وثقافتھ

  

إذ . كما إستعرضنا أفكارا كل من ھنري میشونیك ولورنس فینوتي التي تصّب ھي األخرى في ھذا اإلطار        

أجنبیة النص المصدر وعدم تطویعھ وتطبیعھ إلرضاء تطلعات وأذواق  یدعو كل واحد منھما إلى الحفاظ على

القارئ المستھدف الذي یجب علیھ أن یعي أّن النصوص المترجمة ھي نصوص من نوع خاص ولیست نصوصا 

  . محلیة مّما یترتب علیھ بذل جھد حتى یتمكن من اإلطالع على اآلثار األدبیة األجنبیة

ض وجھة النظر المخالفة التي تدعو إلى إستقطاب المعنى الموجود في النص المصدر بعد ذلك قمنا بإستعرا      

وإعادة صیاغتھ بما یتماشى مع تقالید اللغة المترجم إلیھا وذلك من خالل أفكار وتأمالت لعّدة منظرین أمثال 

  . وما یعرف بمدرسة باریس " جان روني الدمیرال"و" یوجین نیدا"

تجاه في الترجمة یحتوي على العدید من النقاط اإلیجابیة خاصة فیما یتعلق بترجمة التعابیر فتبّین لنا أّن ھذا اإل

اإلصطالحیة وذلك باللجوء إلى مكافئات في اللغة المستقبلة إذ أّن الترجمة الحرفیة ال تضمن دائما عملیة الفھم 

  . بالنسبة للقارئ
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ء عملیة نقلھ لآلثار ولم نفوت ھذه المناسبة في تقدیم بعض اآلراء التوفیقیة التي تدعو المترجم أثنا           

اإلھتمام بكل من النص المصدر والنص الھدف وتطلعات القارئ كعنصر ال یجب إھمالھ ومحاولة  األجنبیة إلى

   - وھذا في رأینا ما أردنا أن نبینھ من خالل ھذا العمل –إیجاد توازن بین ھذه القوى المتصارعة 

التي تعتمد علیھا كل إستراتجیة حتى یتمكن القارئ من  كما إرتأینا أّنھ من الواجب إستعراض جملة من الوسائل

فھم وتتبع التحلیالت والتعلیقات التي وردت في الجانب التطبیقي باإلضافة إلى إدراج جملة من األخطاء التي قد 

  . یقع فیھا المترجم أیا كانت إستراتجیتھ وھذا أمر ال تسلم منھ أي ترجمة 

        

  : تطبیقي لبحثنا عمال تحلیلیا لمعطیات نصّیة إستقیناھا من روایةوقد ضّم الجانب ال        

Les chemins qui montent » «   للكاتب الجزائري مولود فرعون والترجمتین المختلفتین إلى العربیة :

" الدروب الشاقة: "للمترجم الجزائري حنفي بن عیسى والثانیة تحت عنوان " الدروب الوعرة"األولى تحت عنوان 

لمترجم الجزائري حسن بن یحي ، تجلى من خاللھ دلیل على أّن الترجمة الحرفیة بتدبر وحسن بصیرة قادرة في ل

بعض المواطن على أن تضمن نقل أمین لمعاني النص المصدر باإلضافة إلى المحافظة على شكل النص المصدر 

عض المواطن قد تؤدي إلى لبس وعدم غیر أّنھا في ب. دون اإلجحاف في حق القارئ ودون اللجوء إلى أي تصرف

  . الوضوح وفي بعض األحیان إلى مخالفات 

وفي المقابل نجد أّن الترجمة األولى من إنجاز المترجم حنفي بن عیسى الذي قّدم لنا نصا حاول قدر المستطاع  

الجمل والبنى  تلبیسھ حلة عربیة من خالل إضافة تراكیب وعبارات عربیة بإمتیاز باإلضافة إلى إعادة صیاغة

اللغویة على نسق عربي حتى یمحي كل أثر للترجمة بغیة تقدیم نص سلس وفق ما یتماشى وعادات القارئ 

ویجب القول أّن ھذا النھج في الترجمة ضروري في ترجمة بعض التعابیر . المستھدف اللغویة والثقافیة

  .  صدي لھااإلصطالحیة وبعض العبارات التي ال تستطیع الترجمة الحرفیة الت

  

غیر أننا نالحظ أّن التصرف المبالغ فیھ  قد یؤدي  ھو اآلخر إلى إرتكاب أخطاء على مستوى المعنى          

مثلما تبّین لنا ، باإلضافة إلى أّن اإلبتعاد الكبیر عن أسلوب وشكل النص المصدر عن طریق إضفاء علیھ حلة 

ید بعیدا عن النص المصدر وھنا قد یكون المترجم قد ألحق عربیة قد یضفي بالمترجم إلى إعادة كتابة نص جد

  . إجحافا وضررا بالنص المصدر وصاحبھ
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وخالصة القول أّن كال الترجمتین تحتویان على مواطن عدیدة إستطاع المترجمان أن ینقال بجدارة          

وإبداع ما جاء في الروایة ومن ثّم أن نقول أّن كلتا اإلستراتجیتین إذا إستعملتا بحسن تدبیروتصرف من قبل 

النص المصدر ولغتھ وثقافتھ والقارئ المستھدف ولغتھ :  تحترم كال من" ترجمة أمینة"جم أفضت بھ إلى المتر

ال یضمن النقل األمثل لألثر " دعاة األقلمة"و" دعاة الحرفیة"ونشیر إلى أّن التطرف في األفكار . وثقافتھ

  . األجنبي بل ننصح بإستراتجیة توفق بین اإلثتین 

  

أّنھ ال بأس في أن تكون لألثر األدبي ترجمات متعددة ،  -بعیدا عن كل ھذه النظریات - الختام  ونوّد أن نقول في

ففي تعدد الترجمات في اللغة الواحدة إثراء لھذه اللغة وتفتیح لمغلقات المعاني وخفیاتھا وإجالي لمواطن الجمال 

          .والذوق
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Résumé :  

La traduction littéraire entre la littéralité et l'adaptation   

(La cas du roman "Les chemins qui montent " de Mouloud Feraoun.) 

 

            Le présent travail s'intitule "La traduction littéraire entre la littéralité et 

l'adaptation –Le cas du roman 'Les chemins qui montent' de Mouloud Feraoun".  

            Notre étude consiste à mettre en évidence laquelle des deux stratégies, 

à savoir la traduction littérale ou l'adaptation, est la mieux placée pour traduire 

une œuvre littéraire.  

            Au début de cette recherche nous avons soulevé un questionnement 

relatif à la traduction des textes littéraires qui sont  considérés parmi les textes 

les plus difficiles puisqu'ils comportent des spécificités au niveau de la langue 

et de la culture. De ce fait, la traduction de ce genre de texte exige du 

traducteur une maîtrise de la langue de départ et d'arrivée en plus des 

connaissances  culturelles. 

           Nous avons trouvé que deux conceptions s'opposent depuis l'antiquité: il 

y a les partisans de la traduction littérale et ceux qui privilégient le sens.  
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Dans la traduction littérale, le traducteur a la responsabilité de traduire en 

demeurant fidèle à la forme du texte original. Il doit donc reproduire tous les 

stylistiques de l'original, employer le même ton, laisser tous les éléments 

culturels intacts et même à l'extrême, contraindre la langue à prendre la forme 

dictée par le texte de départ. Il s'occupe d'abord de ne pas trahir le véhicule 

employé par l'auteur, et ensuite tâche de bien rendre le sens du message.  

          Dans la traduction qui privilégie le sens, le traducteur privilégie 

l'exactitude des propos au détriment de la stylistique, lorsque cela s"impose. 

Pour faire 'passer son message', la traduction parfois doit échanger les 

éléments culturels du texte original  par des exemples équivalents, mais mieux 

connus des lecteurs de la langue d'arrivée. Le plus important demeure le sens 

du message que tente de véhiculer l'auteur. Le traducteur doit d'abord faire 

passer ce message de manière idiomatique et naturelle pour le lecteur en 

langue d'arrivée, tout en demeurant fidèle au langage, au registre et au ton 

employé par l'auteur du texte de départ. 

            Afin de répondre aux questions soulevées plus haut, nous avons divisé 

notre recherche en deux parties; l'une théorique et l'autre pratique. 
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La première partie se subdivise en trois chapitres. Le premier chapitre est 

consacré à l'histoire de la traduction dans le monde arabo-musulman et en 

occident.  

           Dans la première section, nous avons eu l’occasion de rappeler que 

l’activité traduisante s’est vigoureusement développée dans le giron de la 

civilisation arabe qui était alors florissante. Bagdad en offre des témoignages 

convaincants.  

Certains traducteurs, comme Hunayn Ibn Ishaq (IXe siècle) en particulier, 

contribuent à asseoir la réputation de l'école de Bagdad. 

 La deuxième section est consacrée aux principaux courants pré-linguistiques 

en occident. 

          Dans la Rome antique, l’activité traduisante se développe, notamment du 

grec vers le latin, et elle présente la particularité d’être un exercice littéraire 

d’imitation, de comparaison, de re-création assez libre et variable: on 

s’intéresse à la rhétorique, pas à la traduction en elle-même.  

           Cicéron (106-43 Av. JC), qui a traduit beaucoup d'œuvres grecques en 

latin, privilégiait le sens dans ses traductions. Jérôme quant à lui, adoptait une 

méthode qui privilégiait le sens pour les textes profanes, mais il tenait une 

approche littérale quand il traduisait les textes sacrés.  
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        Boèce (480-524), qui traduisait les philosophes classiques tels Aristote, 

adopta le principe d'une traduction littérale.  

           Plus tard, pendant la renaissance, les traducteurs revinrent aux principes 

de Cicéron, et ils produisirent les traductions très libres connues sous "les 

Belles Infidèles".  

           Pendant le dix-neuvième siècle, les Romantiques Allemands rejetèrent 

les théories assimilatrices et ils se firent les avocats d'une traduction plus 

littérale, qui garderait l'altérité du texte d'origine.  

           Dans le second chapitre qui a pour objectif de mettre en évidence les 

apports de la traductologie pour résoudre cette dualité.  

           A l'initiative du théoricien Jean-René Ladmiral, on appelle désormais 

'sourciers', ceux qui prennent partie de la langue-source, ou langue de départ, 

tâchant de préserver, au sein de leur propre langue, les particularités de la 

langue étrangère, et 'ciblistes' ceux qui prennent le parti inverse, celui de la 

langue-cible, ou langue d'arrivée.  

          Dans la première section, nous avons exposé les idées des sourciers les 

plus connus, à savoir Antoine Berman, Henri Meschonic et Lawrence Venuti.  

 Dans la deuxième section, nous avons jeté la lumière sur les idées des 

ciblistes, à savoir Eugène Nida, la théorie interprétative et Jean René Ladmiral. 
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          Antoine Berman est l'héritier des traducteurs qui privilégient la fidélité au 

texte de départ. Il défend une visée éthique positive de la traduction (c'est-à-

dire l'étrangeté, le décentrement, l'ouverture sur l'Autre) contre une visée 

négative de la traduction (c'est-à-dire une traduction cibliste, un 

ethnocentrisme). Son approche littéraliste préconise un idéal de transfert 

interculturel ou l'étrangeté du texte source est mise en relief.  

          Henri Meschonic conçoit la traduction comme une mutation modifiant 

l'œuvre originale. Il rejette l'annexion traductrice et lui préfère l'étrangeté.  

Henri Meschonic est le partisan de ce qu'il nomme la traduction-texte. Pour ce 

dernier, la traduction ne peut se limiter ni en un mouvement de la langue de 

départ vers la langue d'arrivée, ni en un mouvement inverse. La traduction 

constitue une symbiose de ces deux parcours.  

           Eugène Nida défend un point de vue diamétralement opposé à celui de 

Berman. Théoricien et praticien de la traduction de la Bible, il défend le principe 

que traduire, c'est communiquer.  

Il propose une donc une théorie 'd'équivalence dynamique' basée sur le 

principe de l'effet équivalent, qui met l'accent sur la réaction du lecteur. Par 

'effet équivalent', il faut comprendre l'intention donnée au texte de départ et que 

le texte d'arrivée doit reproduire le plus fidèlement possible.  

Nida s'oppose à une traduction littérale qui ne prendrait pas en compte la 

culture du lecteur. 
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Nida propose donc d'adapter la traduction au lecteur, afin que le message soit 

conservé dans la langue d'arrivée. 

Nida envisage deux types d'équivalences: l'équivalence formelle et 

l'équivalence dynamique. La première accore une importance à la forme et au 

contenu du message. Ce type de traduction est tourné vers le texte source.  

L'équivalence dynamique, dont Nida est partisan, elle vise à exprimer de la 

façon la plus naturelle possible le message en prenant compte la culture du 

destinataire du message. Elle cherche à produire chez le destinataire du texte 

cible un effet équivalent à celui produit chez le destinataire du texte source. 

         La théorie interprétative, ou 'théorie du sens', a été développée par des 

traductologues tels que Danica Seleskovitch et Mariane Lederer, à l'Ecole 

Supérieure d'Interprétariat et de Traduction de Paris (ESIT). Initialement 

développée dans les années soixante à partir des recherches conduites dans le 

domaine de l'interprétation simultanée, cette théorie a été étendue à la 

traduction écrite de textes non littéraires, et à l'enseignement de la traduction. 

 Depuis les années quatre-vingt-dix, la théorie interprétative s'appliquent aussi 

aux textes littéraires, et elle a permis aussi de réfuter les thèses de 

l'intraduisiblité de la littérature. 
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Selon la théorie interprétative, le traducteur doit se détacher du texte de départ 

pour exprimer un contenu équivalent qui corresponde au style et à la syntaxe 

de la langue dans laquelle il traduit, tout en conservant le sens du texte de 

départ. Il se situe donc à l'opposé du transcodage, ou traduction mot-à-mot. 

Cette théorie distingue trois étapes essentielles dans le processus de 

traduction: la compréhension du sens, la phase de déverbalisation et la 

reformulation de ce sens en langue cible. Le traducteur doit, pour faire cette 

opération, se détacher du texte et en dégager le sens, 'le vouloir dire' de 

l'auteur. 

Il est donc clair que cette théorie privilégie le lecteur du texte cible, et quelle lui 

offre une traduction claire et intelligible, conforme aux règles de la langue 

d'arrivée. En privilégiant le sens, tel qu'il est perçu par le lecteur du texte traduit, 

la théorie interprétative risque de gommer les spécifiés culturelles du texte 

original. 

           Jean René Ladmiral se situe de côté des défenseurs de la langue-cible 

et critique avec véhémence les tenants du littéralisme en traduction. 

           A la fin de ce chapitre, nous avons présenté le point de vue de George 

Steiner, qui propose au traducteur de prendre en considération les deux 

langues, celle du texte de l'œuvre originale et la langue du texte d'arrivée et 

d'essayer de trouver un compromis entre ses deux forces opposées.  
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          George Steiner s'inscrit contre une linguistique abstraite et souligne les 

spécificités de chaque langue et de chaque culture. Il s'élève contre les 

orientations extrêmes vers le texte de départ ou vers le texte d'arrivée et 

préconise un équilibre entre ces deux orientations antagonistes. La fidélité 

représente alors un juste milieu entre identité et altérité.  

            Dans le troisième chapitre, nous avons jugé nécessaire de parler des 

différentes techniques que les deux stratégies emploient afin d'aider le lecteur 

de cette recherche à suivre les commentaires et l'analyse faites dans la partie 

pratique. Nous avons également définir quelques fautes de traduction ( le faux 

sens, le contre sens, le non sens etc…) 

          Quant à la partie pratique se subdivise en deux chapitres. Dans le 

premier nous avons donné une idée générale du roman algérien d'expression 

française; puis présenté le corpus, le roman " Les chemins qui montent" en 

l'occurrence et l'auteur Mouloud Feraoun .  

          On a choisi cette œuvre comme corpus pour plusieurs raisons: l'œuvre a 

été traduite deux fois par deux traducteurs différents, à savoir Hanafi Benaissa 

qui a opté pour une méthode qui privilégie le sens et Hocine Benyahia qui  

choisi la littéralité dans son approche ce qui nous a donné deux traduction 

différentes.  
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De plus, l'œuvre comporte des spécificités formelles et esthétiques  propre à la 

langue française bien que le contenu décrit des personnalités, des évènements 

et des coutumes algériens. 

           Comme indiqué plus haut, notre étude s'attachera à mettre en évidence 

les difficultés que pose la traduction littéraire en étudiant deux traductions faites 

par deux traducteurs: Hanafi Benaissa et Hocine Benyahia qui ont empruntait 

deux stratégies différentes. Pour pouvoir les critiquer de manière objective, il 

nous faut mettre au point une méthodologie, et plus particulièrement une 

méthode d'évaluation des traductions.  

             Pour ce faire, nous avons fait un travail de repérage des éléments 

d'ordre linguistique et culturel dans l'œuvre original. Dans chaque exemple, 

nous avons cherché à déterminer si les deux traductions avaient ou non 

conservé la totalité du sens exprimé dans l'original.  

            Notre étude nous a permis de répondre à plusieurs questions que nous 

posions au début de ce travail.  

Nous avons trouvé que la stratégie de la littéralité ne peut restituer des 

expressions idiomatiques ou des expressions proverbiales car chaque langue 

et culture à ses propres coutumes.  
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            Nous avons constaté que la traduction qui ne prend en considération 

que le sens est adéquat dans la traduction des expressions idiomatiques et 

proverbiales.  

          Pour conclure, nous pouvons dire que les deux stratégies, la littéralité et 

l'adaptation, si elles sont bien employées par le traducteur nous emmènent à 

une traduction fidèle qui respecte le texte source et sa culture ainsi que le 

lecteur cible, sa langue et sa culture. 

         Nous indiquons également que l'extrémisme dans l'emploi des deux 

stratégies, ne pourra en aucun cas garantir une transmission de l'œuvre 

littéraire. De ce fait, nous sommes avec une stratégie qui est une combine les 

deux.   
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Abstract:  

Literary translation between Literality and adaptation  

(The case of the novel "Les chemins qui montent"  

of Mouloud Feraoun) 

 

        The present research is entitled "Literary translation between literality and 

adaptation, the case of the novel "Les chemins qui montent of Mouloud 

Feraoun".  

         Our study consists of highlighting which of the two strategies, namely the 

literal translation or the adaptation, is adequate for translating a literary text. 

         At the beginning of this study we have asked a question about the 

translation of literary texts which are considered the most difficult texts to 

translate because they comprise linguistic and cultural. The translation of this 

genre of texts demands that the translation should master both the source and 

target languages besides the cultural component. 

           Intending to find an answer to this question, our research is divided into 

two parts. The first part is theoretical and the second one is practical. The first 

part is divided into three sections whereas the second one is divided into two 

parts. 
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              In the first theoretical chapter, we tried to trace back the history of 

translation in both the arab and western worlds. 

           The second chapter deals with the different theories of translation in 

relation to the translation of literary texts. In the first section of this chapter, we 

present the literalist tendency and in the second section, we deal with the 

theory which focuses on the meaning of the text. 

           In the first section, we expose the ideas of best known tenants of the 

literalist tendency, namely Antoine Berman, Henri Meschonic and Lawrence 

Venuti, who consider that meaning and form are closely linked, and that 

language is far more important than a mere vehicle of the message.  

           In the second section of this chapter, we shed the light on the other 

tendency which considers that the meaning of the message is most Important 

than its form (language). 

           We exposed the idea of Eugene Nida who asserts that there are two 

different types of equivalence, namely formal equivalence and dynamique 

equivalence. The former focuses attention on the message itself, in both form 

and content, and the latter is based upon the principle of equivalent effect.  
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Nida believes that formal correspondence distorts the grammatical and stylistic 

patterns of the receptor language and hence distorts the message. 

Dynamic equivalence is defined as a translation principle according to which a 

translator seeks to translate the meaning of the original in such a way that the 

target language wording will trigger the same impact on the target audience as 

the original wording did upon the source audience.  

           Despite using a linguistic approach to translation, Nida is more interested 

in the message of the text or, in other words, in its semantic quality. He 

therefore strives to make sure that this message remains clear in the target text. 

           The other view which is also exposed in this section: The Interpretive 

Theory, or Theory of Sense, called by some Theory of the Paris School, is 

based on an all-important principle: translation is not a work on words or 

languages, it is a work on message, on sense. 

Be it oral or written, literary or technical, translation always implies two 

successive operations: UNDERSTANDING and SAYING. 

After understanding, one must de-verbalise, and then re-express, say things in 

another language. Danica Seleskovitch and Marianne Lederer, who established 

this theory and defended it with force, had the great merit of showing that this 

process is both important and natural. 
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Of course, both stages imply some skills on the part of the translator: a 

knowledge of the source language, an understanding of the subject matter, a 

mastery of the target language, but also a method, a capacity to apply reflexes 

and adopt, as per the text, an attitude which will yield the best results through 

the research of equivalences rather than the simple use of correspondences. 

           The third chapter presents the different techniques of the two strategies 

and exposes also some faults of translation.  

            As for the practical part, it is also divided into two chapters. In the first 

chapter, we devote it to the presentation of the novel "Les chemins qui 

montent"; the presentation of the author "Mouloud Feraoun". The second 

chapter is devoted to the critical study in the light of the techniques  exposed in 

the third chapter. 

           We noticed that the first translator Hanafi Benaissa used equivalence or 

meaning translation. He tried to present to the arabic reader a text that he can 

appreciate and understand respecting the Arabic structures. We find that this 

tendency in translation is appropriate in translating idiomatic expressions and 

proverbs.  
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We find that the literal strategy can not render the idiomatic and proverbial 

expressions because each language and culture has its characteristics. 

Finally, we can say that both strategies; the literal and adaptation; if they are 

properly used by the translator; we can have a faithful translation which 

respects the source text, its culture and the target reader. 
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